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DA EQUIPE DO CORREIO

O dia de Natal
seguramente
seria dos mo-
mentos o mais

propício para um equívo-
co, ao se lidar com a me-
mória de Charles Spencer
Chaplin, o comediante que
nobremente extraiu poesia
da escassez e morreu justa-
mente num 25 de dezembro (o
de 1977). Da mesma forma que,
como registrou o colega Jean Re-
noir, Chaplin nunca se valeu da
“falsa bondade sentimentalóide”, o
conteúdo de Charlie Chaplin (do
célebre crítico André Bazin, recém-
lançado pela Jorge Zahar) igualmente
despreza o afago gratuito e a exaltação
exacerbada. Nas prateleiras das livra-
rias, simultaneamente à aparição do
DVD Chaplin (a cinebiografia conduzida
por Richard Attenborough), a publicação
de Bazin aposta justamente num exame
mais aprofundado de títulos que distan-
ciam o diretor nascido em subúrbio londri-
no da óbvia associação com Carlitos, aquele
vagabundo de bengala, chapéu-coco, com
calças e sapatos desproporcionais.

Charlie Chaplin complementa a leitura
do dossiê Minha vida ,  autobiografia de
Chaplin, reeditado no ano passado. Ao mes-
mo tempo em que observa que “nunca, des-
de que o mundo é mundo, um mito recebe-
ra adesão tão universal”, o autor investe na
dissecação de fi lmes que definharam a
identidade entre o artista e o público cativo.
No capítulo Se Carlitos não morrer…, por
exemplo, o pesquisador esmiuça referen-
ciais como “a máscara de Carlitos e o rosto
de Chaplin”. Parte do capítulo se refere a Lu-
zes da ribalta – retrato da redenção de co-
mediante falido, em sintonia com o ocaso
que viria pela frente na estrada de Carlitos.

Bazin se confessa entediado, como es-
pectador, nas três sessões do longa, mas
não desmerece o filme cujo “verdadeiro
tema tratado é o das relações entre o valor
do artista e o valor do público”. Desse mo-
te, o crítico aproveita para se distender por
26 páginas, diante do malrecebido Mon-
sieur Verdoux, curiosamente tido por Cha-
plin como seu melhor filme. “Verdoux é
um Carlitos que ousaria desafiar o mun-
do”, defende Bazin em torno de um ponto
de virada do artista, visto em texto de Jean
Renoir (diretor de A grande ilusão) como
“avanço particularmente brusco na evolu-
ção de um artista”. No filme, há podridão
na figura central de Chaplin, viúvo em sé-
rie que mata as mulheres por dinheiro.

Nada puritano
Vale o alerta, portanto, de que “seria um
erro julgar Carlitos essencialmente bom”,
como ressaltado em Charlie Chaplin .  A
desarmonia com o espírito da absoluta
bondade (bem latente no Natal) figura no
tópico O homem fora do sagrado, no qual
o filme Pastor de almas respalda a afirma-
ção de que “os velhos filmes de Carlitos
constituem a mais formidável súmula an-
ticlerical que se pode imaginar a respeito
da sociedade provinciana e puritana dos
Estados Unidos”. Na fita, vagabundo foge
da prisão vestido de pastor, dando parti-
da às sátiras corrosivas que envolverão o
país no qual Chaplin se firmou como um
dos fundadores da United Artists.

O efeito da quebra de pratos entre o ar-
tista e a nação norte-americana, culmina-
da no exílio suíço de Chaplin, em 1952, pe-
la ameaça de prisão diante de atividades
antiamericanas, não passa em branco no
livro. Se desdobra nas qualidades ignora-
das pelo mirrado público de Um rei em No-
va York (1957), libelo da opressão do ma-
carthismo em cima da simpatia pelo co-
munismo. “A secura do gesto, a elegância
incisiva da representação, a concentração
da ironia… exalam um encanto vertiginoso
que age, a rigor, como por hipnotismo”, se-
gundo descreve Bazin, em torno do contro-
vertido filme de Chaplin, exibido nas telas
norte-americanas somente em 1973.

Carlitos feminilizado
Enquanto André Bazin observa que “Carlitos
morreu guilhotinado sob a falsa identidade de
Verdoux, e a velhice de Chaplin morreu no fi-
nal de Luzes da ribalta com Calvero (também
personificado por Chaplin)”, o amargor de Um
rei em Nova York sublinha também a tonalida-
de de despedida, uma vez que Chaplin apare-
ce como monarca fugitivo que aporta na Amé-
rica. O mesmo destino está traçado para os
personagens de A condessa de Hong Kong
(1967), a derradeira obra do autor de 81 filmes
(em 54 anos de carreira), passada pelo crivo do
diretor Eric Rohmer, num posfácio. Do filme
estrelado por Sophia Loren e Marlon Brando,
Rohmer aponta que “toda a comicidade re-
pousa no desmoronamento da fachada das
conveniências”, ao mesmo tempo, percebe o
papel de Loren como espécie de Fênix da míti-
ca chapliniana: é um “Carlitos feminilizado”.

Não é apenas um exotismo alheio ao suces-
so Carlitos (delineado desde 1914 com Corrida
de automóveis para meninos) que habita Char-
lie Chaplin, o livro. O mestre do vaudeville, que,
na opinião de Bazin, “subordinou totalmente o
cinema ao que tinha a dizer sem se preocupar
em se conformar com qualquer especificidade
da técnica”, comparece até para objetivamente
dar o recado, na reprodução de trecho de Apelo
aos homens, inserido no longa O grande dita-
dor. “A mecanização, que traz a abundância,
nos legou o desejo. Nossa ciência nos tornou
cínicos. Nossa inteligência nos tornou duros e
brutais”, acusa o ator, num clamoroso monólo-
go, captado nas telas por seis minutos.

Com linguagem mais direta, o capítulo Pasti-
che e postiço, ou o nada por um bigode destoa do
estilo de Bazin, reavaliando as origens do bigode
de Hitler, figura parodiada em O grande ditador. 

PIADAS DE CHAPLIN
Lançado nos cinemas há mais de 15 anos, Chaplin (foto) – longa dirigido por Richard

Attenborough (de Gandhi)  – chega ao mercado de DVD, na imprevista corrente pela lembrança
do artista, morto na Suíça, aos 88 anos. À frente da lenda, o ator Robert Downey Jr., candidato à
época ao Oscar, interpreta com louvor a sucessão de gags e, com reservado carisma, o homem que
criou a figura do “sensível vagabundo”.Ainda que tenha narrativa expressa em formato antiquado
e excessivamente austero, com episódios alinhavados por discussões entre um editor e um Chaplin
responsável pela construção da autobiografia, o filme cobre, com velocidade, etapas do anedotário
do comediante. Um clown que distraía com atos de repetição, atrapalhava-se na lida com os mais
básicos objetos, incitava consciência crítica (pelo riso) e multiplicava esperança pelo mundo.
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LIVRO DO CRÍTICO ANDRÉ
BAZIN SEPARA O CRIADOR
CHARLES CHAPLIN 
DO MITO CARLITOS. 
O LANÇAMENTO CHEGA
AO MERCADO PARA
CELEBRAR O AUTOR 
DO MAIS NOTÁVEL
DOS VAGABUNDOS,
MORTO NO NATAL
DE 1977 

CARLITOS IMORTALIZADO 
POR CHAPLIN

CHARLIE CHAPLIN
Publicação de artigos de André Bazin 

com tradução de André Telles. Editado 
pela Jorge Zahar Editor, 118 páginas. Preço: R$ 28.

CHAPLIN 
DVD da cinebiografia dirigida por Richard 

Attenborough. Com Robert Downey Jr.,
Anthony Hopkins e Geraldine Chaplin. Universal,

148 min. Preço médio, R$ 39.

United Artists
/Divulgaçã
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