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RESUMO 

 

 

Este estudo se propõe a estabelecer uma relação entre as paródias Nem Sansão nem 

Dalila (Carlos Manga, 1954) e Carlota Joaquina, princesa do Brazil (Carla 

Camurati, 1995), através da análise de suas narrativas, respectivamente clássica e 

pós-moderna. O objetivo é identificar como estas duas obras desenvolveram o 

discurso cômico para satirizar o Poder. Ao mesmo tempo a pesquisa procura 

demonstrar que a comédia pode expressar consciência política e preocupação social 

de uma forma lúdica não incompatível com a seriedade dos temas abordados. A 

escolha do corpus deve-se à importância atribuída a esses filmes na representação de 

dois momentos distintos da comédia no cinema nacional. O trabalho parte da 

hipótese de que na “reelaboração crítica” (Linda Hutcheon) do passado histórico 

brasileiro, a narrativa pós-moderna de Camurati enfatizou as deformações da prática 

política exploradas quarenta anos antes por uma narrativa clássica da chanchada, 

encontrando na sátira e na ironia a metáfora de como o Poder é tratado no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: comunicação, cinema, chanchada, pós-modernismo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This essay aims to establish a relationship between two parodies – Nem Sansão nem 

Dalila (Carlos Manga, 1954) and Carlota Joaquina, princesa do Brazil (Carla 

Camurati, 1995) – through the analysis of their classic and postmodern narratives, 

respectively. The objective is to identify how these two films built the comic 

discourse in order to satirize the government; at the same time this study intends to 

show that comedy can express political awareness and social preoccupation in a 

ludic way, not incompatible with the seriousness of the themes addressed. The films 

were chosen for corpus because of the importance attributed to them in the 

representation of two distinct moments of comedy in the Brazilian cinema. This 

essay assumes the hypothesis that, in the “critical reelaboration” (Linda Hutcheon) 

of Brazilian historical past, Camurati’s postmodern film strengthened the 

deformations already explored forty years before in a chanchada classic narrative, 

finding in satire and irony a metaphor of the Government’ conduct in Brazil. 

  

Key words: communication, cinema, chanchada, postmodernism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há no imaginário coletivo brasileiro a onipresente figura do sujeito 

astucioso, que com suas artimanhas sempre contorna com êxito as situações 

adversas. Ele tanto pode ser um sujeito simples quanto um notável. O que há em 

comum entre eles é que, tendo oportunidade, tiram proveito de qualquer condição 

que lhes pareça favorável, ainda que a vantagem possa ser considerada não-ética ou 

imoral. Ele atua dentro de um campo, como propõe DaMatta (1979, p. 211), que 

“vai da malandragem socialmente aprovada e vista entre nós como esperteza e 

vivacidade, ao ponto mais pesado do gesto francamente desonesto”. Sua presença é 

recorrente na literatura, no cinema e na televisão. No cinema tornou-se personagem 

de muitos filmes de humor, especialmente na década de 1950, quando as chanchadas 

conquistaram para si parte significativa do mercado cinematográfico brasileiro. Até 

mesmo o Cinema Novo, cuja preocupação era com uma nova estética e com a 

questão social, e que se opunha a tudo o que lembrasse a chanchada, teve o seu 

malandro, representado pela figura de Macunaíma1, o herói sem caráter, que dá 

título ao filme de Joaquim Pedro de Andrade lançado em 1969. Outros personagens 

compuseram a constelação de matreiros e astuciosos por décadas, e um perfil assim 

corrompido coube, inclusive, à figura de D. João VI, a quem, até então, nos textos 

canônicos da história, apenas se atribuíra como peculiaridade o seu imenso apetite 

para frangos assados. 

Na comédia, o cinema encontrou, provavelmente, a melhor forma de 

explorar personagens torpes, e na paródia eles se ajustaram com perfeição, pois esta 

                                                 
1 Personagem da obra de Mário de Andrade, lançada em 1928. 
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é uma releitura cômica de um texto.  As chanchadas, com frequência, lançavam mão 

desse recurso, e um dos mais bem-sucedidos exemplos foi Nem Sansão nem Dalila, 

dirigido por Carlos Manga, em 1954. O filme parodiava o épico hollywoodiano 

Sansão e Dalila (Samson and Delilah, EUA, 1949)2, de Cecil B. de Mille, sobre 

conhecido episódio bíblico narrado no livro de Juízes em que o protagonista, dono 

de uma força insuperável, é traído pela amante, que lhe corta a cabeleira, origem de 

sua invencibilidade. No filme brasileiro, o que dá o poder a Sansão é uma peruca 

mágica, capaz de tornar um sujeito franzino e indolente num temido lutador, que se 

instala na corte e começa a promover uma revolução à sua moda. Em contraste com 

a cabeleira, símbolo da força do Sansão hollywoodiano, o filme brasileiro contrapôs 

uma peruca, um artefato para dar artificialmente vigor a quem não tinha. À parte as 

considerações que podem ser feitas em relação aos dois modelos de força, esta 

paródia concentra seu discurso nos problemas do cotidiano do início da década de 

1950 e na desgastada figura do presidente da república, Getúlio Vargas. Mas nem 

sempre o cinema tratou das questões sociais e políticas de forma bem-humorada. O 

Cinema Novo, que desprezava a chanchada e o humor, e revestia de seriedade os 

temas sócio-políticos, teve o caso isolado de Macunaíma. Com a boa receptividade 

da crítica e do meio intelectual, livrou-se do estigma de vulgar, quase sempre 

aplicado às comédias.  

Quatro décadas haviam passado desde o lançamento de Nem Sansão nem 

Dalila quando, após uma crise que inibiu as produções brasileiras no início da 

década de 1990, surgiu a paródia Carlota Joaquina, princesa do Brazil (Carla 

                                                 
2 Com Victor Mature, Hedy Lamarr e Angela Lansbury. Fichas técnicas em Anexo A 
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Camurati, 1995)3, um capítulo da história contado de forma polêmica. Nela a 

paródia cumpre o seu papel de reler o texto original da história, apresentando com 

humor – às vezes até ácido – as ações, comportamento e atitudes do príncipe e da 

princesa. O filme concentra-se principalmente na princesa Carlota Joaquina, esposa 

de D. João VI, atribuindo-lhe uma personalidade problemática. A princesa Carlota é 

tratada como arrogante, traiçoeira e ninfomaníaca, de forma caricatural, e D. João VI 

como desleixado, submisso e desprovido de aptidão para lidar com os assuntos de 

Estado. A nova versão do passado histórico trouxe-nos um monarca que se 

notabilizou por operar apenas em função de interesses pessoais, sem qualquer 

consideração com causas públicas. É a própria encarnação do malandro, só que 

sofisticado devido ao seu status de príncipe e, mais tarde, rei, sem deixar, no 

entanto, de se equiparar ao sujeito comum que utiliza “as regras vigentes na ordem 

em proveito próprio, mas sem destruí-las ou colocá-las em causa”, como descreve 

DaMatta (1979, p. 226) o perfil de um trapaceiro.  Nesta paródia, D. João VI teve 

astúcia demais e caráter de menos, enquadrando-se como um sujeito notável que, 

sendo senhor absoluto, no retorno a Portugal aproveitou para carregar consigo tudo 

o que pôde, quase quebrando o Banco do Brasil. O presente estudo trabalha com a 

hipótese de que Carlota Joaquina, dentro do conceito de “reelaboração das formas e 

dos conteúdos do passado”, sustentado por Hutcheon (1991, p. 22), se inspira no 

mau-caratismo dos governantes já expostos no filme Nem Sansão nem Dalila em 

1954.  

Em Carlota Joaquina o discurso focaliza o alvorecer da instituição do 

Estado brasileiro, e no filme Nem Sansão nem Dalila o humor tem como alvo um 

                                                 
3 Ficha técnica em Anexo A 
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sistema já viciado. Mesmo referindo-se a períodos distantes é possível estabelecer 

uma relação entre estas produções. Ambas as histórias tratam da vida na corte, com 

um desfile de intrigas, traições e conspirações; os reis são frágeis e manipuláveis; há 

referência à vergonhosa situação política do Reino de Gaza e no de D. João VI: 

enquanto no primeiro há “mamatas”, no segundo há distribuição de títulos e troca de 

favores; a exploração de comerciantes e o custo de vida são dois dos maiores 

problemas em ambos os casos; num, as ruas estão esburacadas, noutro são 

“horrorosas”; Sansão promete fundar o Banco do Estado, e D. João VI funda o 

Banco do Brasil. Isto sem contar que Horácio, o barbeiro que se traveste de Sansão, 

se “teletransporta” ao Reino de Gaza ao colidir com uma suposta máquina do tempo 

enquanto fugia do lutador de catch4 Chico Sansão. D. João aporta no Brasil ao fugir 

de Napoleão Bonaparte, que ameaçava invadir Portugal.  É plausível considerar que 

ambas as paródias se reportam a uma crônica realidade brasileira em que prevalece o 

oportunismo e o descaso com as instituições. Interessante ressaltar que Nem Sansão 

nem Dalila foi lançado cerca de dez anos após a redemocratização do país com o 

fim do Estado Novo, que durou quinze anos. O momento político era conturbado, 

exigia-se a renúncia do Presidente, e convivia-se com problemas como o aumento 

do custo de vida. Carlota Joaquina foi lançado cerca de dez anos após a 

redemocratização do País, que amargara vinte anos de ditadura militar. O momento 

era de expectativa após a deposição ainda recente do presidente Collor. Àquela 

altura os brasileiros continuavam sofrendo problemas denunciados quarenta anos 

antes, como a carestia, para a qual parecia não haver solução. A importância de 

ambos os filmes na cinematografia brasileira, suas narrativas e o seu significado 

                                                 
4 Modalidade de luta livre. 
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político no período em que foram produzidos os credenciaram a corpus deste 

trabalho.   

As semelhanças relatadas não permitem deduzir que as obras sejam 

parecidas, ou se complementem. Há grandes diferenças e a maior delas está no tipo 

de narrativa. Nem Sansão nem Dalila é uma chanchada, que se pauta pelo cânone da 

paródia clássica. O clássico tenta naturalizar a narrativa, para que se crie a ilusão de 

que é uma reprodução do mundo real. Carlota Joaquina é uma paródia pós-

moderna, que incorpora o clássico, mas também o subverte. O filme pós-moderno 

cria a ilusão, ao mesmo tempo que a quebra. As formas como os dois tipos de 

narrativas ocorrem serão abordadas nos capítulos 2 e 4. A presença do humor no 

cinema assim como as construções clássica e pós-moderna serão apresentadas a 

partir das conceituações de David Bordwell, Ismail Xavier, Arlindo Machado, 

Renato Pucci Jr, Ken Dancyger, Marcel Martin, e considerações de Paulo Emílio de 

Sales Gomes, Jacques Aumont, Jean-Claude Carrière, Antonio Costa, Serio 

Augusto, Elias Thomé Saliba e outros.   

A chanchada, responsável pelo período mais fértil de produções no cinema 

brasileiro, assim como a Retomada e o momento político do período dos filmes 

analisados serão abordados a partir de observações de Paulo Emilio Sales Gomes, 

Jean-Claude Bernardet, Ismail Xavier, Bernadette Lyra, Maria Rita Galvão, Gelson 

Santana, Renato Pucci Jr., David Bordwell, Fernão Ramos, Lúcia Nagib, Sergio 

Augusto, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Maria Celina Soares 

D’Araujo, Nelson Jahr Garcia, Francisco Weffort e outros.  
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A paródia, e o tratamento que lhes dão as duas diferentes narrativas serão 

analisados com base nos estudos de Hutcheon, Affonso Romano de Sant’Anna, Raul 

Fiker, e considerações de Julia Kristeva, José Luiz Fiorin e Simon Dentith. Um 

capítulo será dedicado aos aspectos do cômico, a carnavalização, a sátira e a ironia, 

presentes no corpus do trabalho. Para isto recorro a autores como Henri Bergson, 

Mikhail Bakhtin, Jan Bremmer, Vladimir Propp, Georges Minois, Linda Hutcheon e 

outros.   

Os discursos das duas paródias, em que procuro estabelecer relação entre a 

abordagem de problemas como a malandragem, a traição, a manipulação, 

desinteresse público, entre outros, que resultaram nas deformações do Estado 

brasileiro estão no capítulo 5, sustentado por autores como Roberto DaMatta, 

Antônio Cândido, Nelson Garcia, Jean-Claude Bernardet, Nelson Jahr Garcia e com 

observações da Ronaldo Vainfas, Anelise Corseuil, Maria Alice Rezende, Cléber 

Eduardo, Fernando Novais e João Luiz Vieira 

Considero que a importância do presente trabalho reside na sua contribuição 

para um olhar criterioso sobre a comédia como gênero portador de conteúdo crítico 

e não gerador apenas de discursos vazios e vulgares, acusação que parte da crítica 

lançou sobre as chanchadas durante muito tempo. Procura, da mesma forma, se 

posicionar ao lado dos estudos que, numa nova postura, tentam reabilitar a 

chanchada como gênero também revestido de valor cultural. 
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1 CINEMA, HUMOR E POLÍTICA 

 

A primeira projeção das películas A saída dos operários da Fábrica 

Lumière 5 e A chegada do trem à estação 6, pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, 

praticamente na despedida do século XIX 7, desencadeou uma revolução que afetou 

o homem em todos os contextos de suas relações. Ao possibilitar uma nova visão do 

mundo, a invenção dos franceses, fundadora do cinema, transformou a maneira do 

homem interagir com o seu meio e interpretá-lo. E deu-lhe um novo sentido para o 

amor, a dor e a alegria. Fabricou fantasias para o deleite, explorou a tensão e o 

medo, ofereceu aventuras e transformou-se em arte, mas, sobretudo, fez rir. 

Provocou risos de todas as espécies – contidos, histéricos, debochados, solidários, de 

vingança e tantos outros. Certamente o que não faltou ao século XX foi motivo para 

rir a dezesseis, dezoito, vinte e vinte quatro quadros por segundo. No início foi 

resultado de experimentos técnicos ou da exploração de pioneiros, como o francês 

Georges Méliès8, mas tão logo os recursos estiveram à disposição, a indústria do 

cinema, especialmente a dos Estados Unidos, investiu fortemente nesta disposição 

humana, produzindo filmes cômicos que se tornaram populares em todo o mundo. 

Não são poucos os títulos do gênero que o cinema americano lançou desde 

que Mack Sennett criou, em 1912, a Keystone Company e teve como estrelas 

Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Loyd. De todos, Chaplin foi o mais perene 

e não há como falar de humor no cinema mundial sem fazer referência ao seu nome. 

                                                 
5 La Sortie des ouvriers de l'usine Lumière. 
6 L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat. 
7 A exibição foi nos dias 28 de dezembro de 1895 e 6 de janeiro de 1896, respectivamente, no subterrâneo do 

Grand Café, em Paris. 
8 Um dos seus trabalhos mais admirados foi Viagem à lua (Le Voyage dans la lune, 1902). 
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Na linha do cômico, Stan Laurel e Oliver Hardy (O Gordo e o Magro) também se 

tornaram ícones, mas foram os Irmãos Marx – Groucho, Harpo, Chico e Zeppo –, já 

no cinema sonoro, que impuseram uma certa sofisticação. Na França surgiu Jacques 

Tati, dono também de uma obra sofisticada e premiada, com filmes como Carrossel 

da esperança 9 (1948), As férias do Sr. Hulot 10 (1953) e Meu tio11(1958). 

No Brasil houve a produção de alguns filmes cômicos até à metade da 

década de 1940, quando então houve a explosão das chanchadas. Paulo Emílio Sales 

Gomes (2001, p. 25) cita pesquisa de Vicente de Paula Araújo dando conta de que a 

primeira comédia brasileira foi o curta Nhô Anastácio chegou de viagem (1908); e 

José Ramos Tinhorão (1972, p. 245) cita trabalho de Alex Viany, com idêntica 

indicação. Nhô Anastácio mostrava as perambulações de um caipira no Rio de 

Janeiro e foi exibida em julho de 1908 no Grande Cinematógrafo Pathé. Outra 

importante incursão ocorreu em 1929, com o primeiro filme sonoro brasileiro, 

Acabaram-se os otários (Luiz de Barros), que exibia as peripécias de dois caipiras e 

um colono italiano na capital paulista. A seguir foram lançadas outras comédias, 

intensificando-se a produção cômica a partir de 1933, quando a produtora Cinédia 

lançou Voz do carnaval (Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro). A Cinédia investiu 

em comédias musicais e outros gêneros, e em 1941 ganhou uma séria concorrente, a 

Atlântida, que acabou por se tornar a principal produtora até o início da década de 

1960. A Atlântida desenvolveu a chanchada e proporcionou a fase mais rica de 

produções do cinema brasileiro.   

                                                 
9 Jour de Féte. 
10 Les Vacances de Monsieur Hulot. 
11 Mon Oncle. 
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Sergio Augusto (1989, p. 85) destaca a importância do filme Nhô Anastácio 

chegou de viagem, pois com o riso solto “chegou-se prontamente à sátira de 

costumes e a figuras públicas da capital federal”. O efeito imediato foi o surgimento 

do filme-revista em 1910. O pioneiro, Paz e amor é atribuído a José do Patrocínio 

Filho, que “esbanjava alusões aos políticos da República Velha, sobretudo a Rui 

Barbosa e sua campanha civilista”. (Ibidem, p. 86). Patrocínio Filho era ligado ao 

teatro de revista, ou simplesmente “revista”, que já fazia parte do contexto cultural 

da capital há 50 anos. A revista era derivada da opereta francesa e tinha como 

principal ingrediente a paródia. De um modo geral, as comédias cinematográficas 

que sucederam a Nhô Anastácio tiveram como função primordial provocar o riso 

sem compromisso, desengajado de qualquer implicação político-ideológica, e essa 

foi uma das principais características das chanchadas, ainda que tratassem de 

problemas do dia-a-dia. O humor com conteúdo político e social permanecia ainda 

como um atributo das caricaturas, revistas e programas radiofônicos. No rádio era 

um tanto inofensivo, mas no teatro de revista e nas caricaturas carregava na ironia, 

debochava de personalidades e muitas vezes se tornava agressivo. O humor do teatro 

e das caricaturas demorou um pouco a se estabelecer no Brasil devido às restrições 

da Coroa Portuguesa que vigoraram até à Independência, mas na segunda metade do 

século, no reinado de D. Pedro II, se expandiu (FONSECA, 1999, p. 64). O seu 

florescimento, no entanto – segundo Antônio Cândido (1993, p. 29) – remonta ao 

decênio de 1830 quando surgiram “jornaizinhos cômicos e satíricos” – O 

Carapuceiro e O Novo Carapuceiro12 – que “se ocupavam da análise política e 

moral por meio da sátira dos costumes e retratos de tipos característicos”.  

                                                 
12 O primeiro circulou de 1832 a 1834, de 1837 a 1843 e em 1847; o segundo, de 1841 a 1842. 
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A caricatura sempre teve uma forte ligação com a sátira, que a precedeu 

“pela maior facilidade de utilizar a palavra – o verbo ou a pena – do que o lápis” 

(LIMA, 1963, p. 62). Nesta relação é possível identificar, em parte, a tendência 

crítica das caricaturas, uma vez que a sátira sempre se voltou com intensidade contra 

o poder e os costumes.  Ainda no reinado de D. Pedro II a caricatura política 

conseguiu se estabelecer e seu desenvolvimento se acentuou na passagem do século, 

quando ficou claro que o novo regime, que pôs fim ao império, não havia promovido 

as mudanças estruturais esperadas. Houve um sentimento generalizado por parte da 

“intelligentsia brasileira do período” definido por Saliba (2002, p. 77) como 

“desilusão republicana”, e que foi compartilhado pelos principais cronistas e 

humoristas da época, como Machado de Assis, Guimarães Passos, José do 

Patrocínio Filho e Artur Azevedo. O humor que visava figuras públicas e aludia a 

questões políticas e sociais não escapava dos roteiros dos teatros de revista, que 

enveredavam por uma crítica acentuadamente política através de versos rápidos e 

paródicos, incorporando em alguns casos a música, principalmente a carnavalesca 

(Ibidem, p. 88). Nas décadas seguintes se integrou ao cinema, mas sempre de uma 

forma mais branda, uma vez que se optou por debochar da própria incapacidade da 

sociedade de resolver seus problemas. 

Em todo o mundo o cinema fez incursões em temas políticos e sociais. No 

Brasil, o Cinema Novo foi o que mais se enveredou nessa experiência. Vista como 

uma tendência latino-americana na época, foi, na observação de Ismail Xavier, fruto 

da exigência de uma nova linguagem “que deveria ir além da transformação dos 

problemas em espetáculo” (1993, p. 115) Ou seja, justamente o oposto ao que vinha 
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sendo feito pelas chanchadas, que transformavam as situações e os problemas 

políticos e sociais em piada.  

 

Em décadas anteriores no melodrama de amor impossível ou na comédia 

de costumes, não estiveram ausentes múltiplas questões sociais de grande 

interesse, inclusive as que envolviam a própria opressão do cinema 

nacional (caso da chanchada brasileira); no entanto, o tratamento 

sentimental ou a “solução malandra” em direção ao final feliz estavam 

longe de satisfazer os novos cineastas que, mais “analíticos”, procuravam 

oferecer uma compreensão iluminadora da experiência histórica da 

América Latina. (Ibidem, p. 116). 

 

Mas a visão de povo do Cinema Novo, conforme observa Furhammar e Isaksson 

(1976, p. 89), tem “uma complexidade profunda e intrincada que inibe sua força 

como arma política”. Poucos o entendiam. Da mesma forma que este se afastou da 

poética do cinema anterior, se afastou do público que cobiçava. A chanchada 

despertava reações negativas entre intelectuais e a crítica, mas a massa popular se 

identificava com os personagens e as situações abordadas nos filmes. 

Não cabe aqui comparar a poética dos dois cinemas, pois o presente trabalho 

visa se aprofundar na narrativa de dois filmes de humor que contribuíram para a 

conscientização crítica. Mas cabe a observação de Sarris, feita na década de 1970, de 

que críticos com inclinações sociológicas, a maioria de esquerda, há muito 

argumentavam que mesmo os filmes mais escapistas conseguiam fazer revelações 

sobre sua sociedade e sua ideologia (1978, p. 8). Sarris lembrava na época que 

durante muitos anos os filmes de Hollywood, em sua grande parte, haviam sido 

escorraçados pela esquerda por se omitirem em relação aos problemas de pessoas 

reais e por “não lutarem a boa luta contra o fascismo, o militarismo, o capitalismo e 

o imperialismo” (Ibidem). Uma piada que circulava entre os produtores de 

Hollywood diante dessas cobranças recorria a uma resposta debochada, que 
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desconcertava os críticos: “Se você tem uma mensagem, envie-a pela Western 

Union”13 (Ibidem). 

A ironia que demonstrava bem a postura de Hollywood em relação às 

questões políticas e sociais revelava a preocupação primordial com o mercado. Para 

os produtores, o que mais importava era a bilheteria, não era prudente tocar em 

feridas ou dificultar o entendimento do público. Não se pode, no entanto, afirmar 

que toda as produções hollywoodianas eram alienadas, sem qualquer conteúdo 

político ou social. Diretores como John Ford e Frank Capra, por exemplo, se 

destacaram com obras marcantes neste sentido, como As vinhas da ira14 e O galante 

Mr. Deeds15. 

No Brasil houve também um período em que a ironia americana se adaptaria 

quase com perfeição, se trocássemos a Western Union por nossa empresa 

telegráfica. Foi a época de ouro das chanchadas, em que se produzia muito, com a 

preocupação primordial de atender a demanda do mercado. O período de ouro durou 

cerca de vinte anos e o seu fim coincide com a chegada do Cinema Novo nos anos 

de 1960, quando o humor foi posto de lado. Na década de 1970 os filmes cômicos 

voltaram, sobretudo na forma de comédias eróticas, batizadas como 

pornochanchadas por carregarem nas apelações sexuais, dentro de uma narrativa já 

explorada no cinema de vinte anos antes. A aceitação da pornochanchada foi grande, 

e teve fôlego para resistir ainda na década de 1980 quando, com o abrandamento e 

fim da censura, os filmes ficaram mais ousados e boa parte passou a ser classificado 

                                                 
13 A Western Union foi a empresa que implantou a primeira linha de telégrafo dos Estados Unidos. 
14 The Grapes of Wrath (EUA, 1940), com Henry Fonda, John Carradine e Jane Darwell 
15 Mr. Deeds Goes to Town (EUA, 1936), com Gary Cooper e Jean Arthur 
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apenas como erótico. O Dicionário de filmes brasileiros (SILVA NETO, 2002) 

registra 1800 produções de 1971 a 199016. Destas, 734 têm títulos eróticos explícitos 

ou com conotações sexuais, ou seja, 40,7%. Apesar da enxurrada de humor erótico e a 

censura, o cinema brasileiro produziu também no período filmes com conteúdos 

políticos e sociais, como Lúcio Flávio, passageiro da agonia (Hector Babenco, 1977), 

A queda (Ruy Guerra, 1978), Eles não usam black tie (Leon Hirszman, 1981), Pixote, 

a lei do mais fraco (Hector Babenco, 1981), Pra frente Brasil (Roberto Farias, 1983). 

O humor, no entanto, esteve mais escasso. Ainda assim algumas comédias tiveram 

destaque, como Vai trabalhar, vagabundo (Hugo Carvana, 1973), Dona Flor e seus 

dois maridos17 (Bruno Barreto, 1976), Bye Bye Brasil (Cacá Diegues, 1979). 

 A partir de 1990, as produções se diversificaram, depois de um período de 

quase “apagão” cinematográfico nos cinco primeiros anos da década. O humor 

voltou e as abordagens sociais e políticas também, em filmes como Lamarca (Sergio 

Rezende, 1994), Quem matou Pixote? (José Joffily, 1996), O que é isso 

companheiro? (Bruno Barreto, 1997). Na linha do cômico destacaram-se Carlota 

Joaquina, princesa do Brazil (Carla Camurati, 1995), O auto da compadecida (Guel 

Arraes, 200), Sexo, amor e traição (Jorge Fernando, 2004).  

Os filmes de humor sempre encontraram uma certa dificuldade para serem 

aceitos nos círculos mais elitistas do pensamento como um produto que merecesse 

atenção. Isto ocorreu no Brasil especialmente em relação às chanchadas. Passados 

50 anos desse período, as produções classificadas como comédias já desfrutam de 

uma maior aceitação da crítica.  

                                                 
16 Relação completa dos filmes brasileiros publicada no Dicionário de filmes brasileiros. Ver em Anexos. 
17 Este filme teve uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro até hoje. 
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1.1 TRATAMENTO BRASILEIRO – DOIS MOMENTOS 

 

A influência do teatro de revista se fez notar nas primeiras comédias 

musicais e nas chanchadas. Das revistas, a chanchada tirou com bom proveito a 

paródia. Muitos filmes, se não eram todo ele uma paródia a produções americanas, 

havia pelo menos trechos parodiados. A sua força estava em pôr o mundo às 

avessas, dentro do conceito bakhtiniano de carnavalização, em que o texto apresenta 

desvio e inversão dos costumes instituídos. Foi o que ocorreu com Nem Sansão nem 

Dalila, que representou bem o período. Quarenta anos depois, Carlota Joaquina, 

princesa do Brazil, trouxe de volta um humor parecido, não porque contivesse todos 

os elementos dos filmes de quatro décadas antes, mas porque mostrava a história do 

Brasil às avessas, tratando de forma carnavalizada a origem da nação. Era uma 

experiência nova, pois no cinema, até então, os temas históricos brasileiros tinham 

sido tratados de forma sisuda.  

Até o advento das chanchadas, as paródias circulavam com desenvoltura nos 

folhetins e revistas. Saliba observa que na expressão escrita a paródia sempre foi 

“um dos gêneros mais amplamente utilizados no patrimônio cômico brasileiro” 

(2002, p. 96). O autor vê essa vocação revelada já no Império, quando “servia para 

compor uma certa dialética da ordem e da desordem, ajudava a diluir o significado 

da lei e da ordem numa sociedade extremamente hierarquizada” (Ibidem). 

Considerando-se as produções cinematográficas que enveredaram nesta linha, é 

lícito dizer que esta tendência foi também uma das mais manifestadas nas telas.   
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2 A CHANCHADA 

2.1 A INSTITUIÇÃO DO RISO 

 

Das referências ao povo brasileiro, é possível que a mais recorrente seja a 

cordialidade. Esta, naturalmente, envolve atitudes e comportamentos que vão muito 

além de tratar com amabilidade o outro. O comportamento cordial no Brasil está 

também relacionado à tolerância, à gentileza, à solidariedade, ao riso fácil e a outros 

aspectos comportamentais que, supõe-se, estão presentes em menor intensidade em 

outros povos. Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (1995, p. 146) 

refere-se à cordialidade – “traço definido do caráter brasileiro” – como uma 

qualidade enaltecida pelos estrangeiros que visitam o país.  As virtudes que 

deságuam nesse comportamento são, de acordo com Holanda, “expressões legítimas 

de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante” (Ibidem, p. 147). 

Verdadeira ou não, tal qualidade compõe a autoimagem dos brasileiros, que se 

transpõe para os filmes. Este pode ser o ponto de partida para o entendimento de 

outras características singulares na cultura brasileira: uma consciente indiferença em 

relação ao caráter de seus líderes e às questões de cidadania, e a busca da catarse da 

culpa no riso. A demonstração dessa natureza típica ganhou evidência no anedotário 

popular, na literatura, na comédia e no humor do dia a dia, mas para efeito de 

estudo, o trabalho se limitará a abordar tais demonstrações na vertente humorística 

do cinema. Para isto se concentrará nos filmes selecionados como corpus. 

 O poder do cômico atravessou todo o século e continua a sustentar um dos 

segmentos mais poderosos da indústria do entretenimento. Países europeus, 
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especialmente a Inglaterra, a França e a Itália investiram no cômico, e na América 

Latina, México e Brasil tiveram seus bons momentos, tanto sob a ótica do mercado 

quanto na repercussão do gênero. O Brasil experimentou uma fase rica em 

produções que teve início na metade dos anos de 1940 e terminou nos primeiros 

anos da década de 1960, período em que a chanchada disputou a preferência dos 

espectadores quase em pé de igualdade com o cinema americano. Atores como 

Oscarito, Grande Otelo, Mazzaropi, Dercy Gonçalves, Eliana Macedo, Zé Trindade 

se consagraram nessa época. Depois do desaparecimento do gênero, como já 

relatado, as produções humorísticas voltaram a ganhar força na década de 1970 nas 

comédias eróticas – as pornochanchadas –, mas deixaram de ser gênero de grandes 

plateias nas décadas seguintes. Esporadicamente o cômico retornou com força em 

produções isoladas, mas não como uma tendência, como ocorrera com a chanchada 

e, em menor escala, com a pornochanchada. Pode-se dizer que a chanchada, 

“símbolo máximo da comunicabilidade no cinema brasileiro” (XAVIER, 1985, p. 

350), foi um fenômeno, e que revelou muito da tendência do brasileiro de revestir de 

humor suas frustrações e aquilo que o incomoda. E a facilidade da chanchada estava 

também em se aproximar da charge, que faz uma crítica imediata ao status quo. 

 

2.1.1 Origem e profusão 

Subgênero da comédia, chanchada foi a classificação dada à maioria dos 

filmes cômicos produzidos no Rio e São Paulo entre 1940 e 1962. A maior parte 

saiu dos estúdios da companhia cinematográfica Atlântida, fundada em 1941, mas 

outras empresas como a Cinédia e a Brasil Vita Filmes já produziam filmes 
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populares desde a década de 1930. A Cinédia, por exemplo, lançou Voz do Carnaval 

(Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, 1933) e Alô, alô Brasil! (Wallace Downey, 

João de Barro, A. Barro, 1933), com inserções de números musicais típicos do teatro 

de revista, o que acabou se tornando uma das características das chanchadas. Na 

mesma década programas musicais radiofônicos se tornaram populares. O cinema 

então se tornou, como observa Catani, um grande atrativo para o público “ter 

contato com a imagem de seus artistas favoritos do rádio” (1998, p. 7). Não é sem 

razão que Gomes denominava a chanchada de “comédia popularesca” (2001, p. 79), 

definição compartilhada por outros críticos e pesquisadores. No decorrer de quase 

vinte anos de sua duração, em que lotava as salas de exibição, a chanchada não teve, 

por parte dos que se ocupavam em detratá-la, tratamento tão gentil como o de 

Gomes. A própria etimologia do termo, cuja origem provavelmente é da língua 

espanhola – chancha, que é um tipo de porca –, ainda hoje gera controvérsias. Para a 

maioria a palavra não significava outra coisa que não fosse filme sem qualidade, 

feito às pressas, com mistura de música e humor.  

As chanchadas ganharam popularidade na metade da década de 1940 e em 

1946 Este mundo é um pandeiro, dirigido por Watson Macedo, mostrou que paródia 

era um recurso bem aceito pelo público. A partir de então se tornou frequente o seu 

uso. Produzindo musicais, comédias, policiais e melodramas, a Atlântida respondeu 

em seguida por alguns dos maiores êxitos de bilheteria na época.  

Entre os musicais da década de 1930, que precederam as chanchadas, e as 

chanchadas mais populares, podemos destacar: 

Noites cariocas (Enrique Cadicamo, 1935) 
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O jovem tataravô (Luiz de Barros, 1936)  

Alô, alô, carnaval! (Adhemar Gonzaga, 1936) 

O samba da vida (Luiz de Barros, 1937) 

Tererê não resolve (Luiz de Barros, 1938) 

Banana-da-terra (Rui Costa, 1939) 

Laranja-da-China (Rui Costa, 1940) 

Entra na farra (Luiz de Barros, 1941) 

Samba em Berlim (Luiz de Barros, 1943) 

Tristezas não pagam dívidas (José Carlos Burle, 1944) 

Não adianta chorar (Watson Macedo, 1945) 

Este mundo é um pandeiro (Watson Macedo, 1946) 

Fogo na canjica (Luiz de Barros, 1947) 

É com esse que eu vou (José Carlos Burle, 1948) 

Falta alguém no manicômio (José Carlos Burle, 1948) 

Carnaval no fogo (Watson Macedo, 1949) 

Aguenta firme, Izidoro (Luiz de Barros, 1950) 

Aviso aos navegantes (Watson Macedo, 1951) 

Carnaval Atlântida (José Carlos Burle, 1952) 

Três vagabundos (José Carlos Burle, 1953) 

Carnaval Atlântida (José Carlos Burle, 1953) 

Nem Sansão nem Dalila (Carlos Manga, 1954) 

Matar ou correr (Carlos Manga, 1954) 

Vai com calma (Carlos Manga, 1955) 
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Colégio de brotos (Carlos Manga, 1956) 

A baronesa transviada (Watson Macedo, 1957) 

De vento em popa (Carlos Manga, 1957) 

Cala a boca, Etelvina (Eurides Ramos, 1958) 

Esse milhão é meu (Carlos Manga, 1958) 

Minha sogra é da polícia (Aloisio T. Carvalho, 1958) 

O Homem do Sputnik (Carlos Manga, 1959) 

Massagista de madame (Victor Lima, 1959) 

Mulheres à vista (J. B. Tanko, 1959) 

Os dois ladrões (Carlos Manga, 1960) 

Mulheres, cheguei! (Victor Lima, 1961) 

Entre mulheres e espiões (Carlos Manga, 1962) 

Era muito comum as chanchadas terem um público maior que o dos filmes 

importados.  Gomes refere-se a este fato, presenciado sobretudo no Rio de Janeiro a 

partir dos anos 1940, como “fenômeno cinematográfico”. Ele chama a atenção para 

a produção ininterrupta durante vinte anos que “se processou desvinculada do gosto 

do ocupante e contrário ao interesse estrangeiro” (2001, p. 95). No seu discurso 

sempre existiu a preocupação com a questão política, não havendo como falar de 

cinema nacional sem levar em conta o subdesenvolvimento do país, em que se 

considerava o comportamento do brasileiro como colonizado (ocupado) diante das 

potências estrangeiras (ocupante). 

Os filmes tinham grande penetração nas principais cidades do Sudeste e 

Nordeste, mas o êxito conquistado nas salas de exibição mascarava o diletantismo 
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das produções. Havia poucos recursos, pouco tempo e muito improviso. Rosangela 

Dias (1993, p. 49) enumera como principais problemas a precariedade do próprio 

estúdio da Atlântida – com instalações e equipamentos ruins –, baixos salários e 

pouco investimento, tanto nas produções quanto no aperfeiçoamento do pessoal. A 

despreocupação profissional era tal que os próprios atores tinham que se 

responsabilizar por seu guarda-roupa (Ibidem). Em um depoimento feito à revista A 

Scena Muda, em dezembro de 1953, o diretor Jorge Ileli (Amei um bicheiro, 1952 e 

Mulheres e Milhões, 1961) apontava os maiores problemas das produções na época: 

falta de coordenação, uso e abuso do improviso, precariedade dos estúdios, falta de 

dinheiro, indisciplina e autossuficiência “que negam o sentido de equipe e 

fraternidade que deve existir sempre” (ILELI, 1953, p. 23)18. Apesar do 

amadorismo, a referência para produtores, diretores e equipes técnicas das 

chanchadas eram os filmes de Hollywood. Mesmo longe de se equipararem aos 

americanos, alguns superaram essas dificuldades e produziram obras que se 

destacaram. Nem Sansão nem Dalila tornou-se um exemplo de filme bem produzido 

e bem dirigido. Diferentemente da Atlântida, a Companhia Vera Cruz, criada em 

1949 em São Paulo com o propósito de fundar no Brasil uma verdadeira indústria 

cinematográfica, contava com recursos e pessoal técnico gabaritado, a maior parte 

trazida da Europa. Por trás da fundação da Vera Cruz havia a postura burguesa de 

não classificar como cinema as chanchadas que lotavam as salas de exibição. Sobre 

a criação da empresa, Maria Rita Galvão diz no seu livro Burguesia e cinema: o 

caso da Vera Cruz, “que se alguma coisa fica absolutamente clara, desde as suas 

primeiras tentativas de auto definição, é a total negação do cinema anterior” (1981, 

                                                 
18 Ver Anexo B 
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p. 42). Mas em 1952 a Vera Cruz acabou aderindo ao humor popular ao lançar 

Mazzaropi e, até o seu fechamento em 1954, produziu seis comédias. 

 

2.1.2 Consagração do gênero 

As questões relativas às produções, que se somavam ao corolário das 

críticas dos intelectuais, não influenciavam o público. A resposta vinha na forma de 

deleite com o divertimento. Para Dias, “as chanchadas colocavam o ‘mundo às 

avessas’, fazendo uma celebração e leitura de mundo não compatível com a 

interpretação das elites intelectuais do período” (1993, p. 11). O próprio recurso ao 

carnaval em alguns filmes revelava a disposição de se contrapor à cultura 

considerada erudita. Essa tendência, herdada da Antiguidade e da Idade Média, de 

ridicularizar o nobre ou o sagrado é apontada por Bakhtin como um desejo de 

renovação: “Na forma do riso resolvia-se muito daquilo que era inacessível na forma 

do sério” (1981, p. 109). Naturalmente Bakhtin referia-se aos sentidos simbólicos da 

morte e do renascimento, mas o carnaval também simboliza a substituição do sério 

pela alegria. Nos filmes, assinala Bastos (2001, p. 103), a alegria não se contrapõe à 

tristeza, mas à seriedade, representada pela cultura erudita com óperas, aulas de 

grego e latim. Incluindo-se os percalços do cotidiano, evidentes em muitos filmes, a 

observação de Bastos torna-se mais verdadeira quando diz que o espectador 

constatava que era impossível ser sério no Brasil. “Ter humor ao enfrentar situações 

adversas parece a única saída para se viver no país” (Ibidem, p. 107). 

As chanchadas adotavam como fórmula a narrativa clássica popularizada 

por Hollywood, em que predomina um herói, que para derrotar um vilão conta com 
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o apoio de pessoas simples, uma delas a mulher que se torna o seu par. Vemos, 

porém, que os heróis nem sempre foram dotados de qualidades insuspeitas. Dias 

destaca que se valorizava a sorte, o acaso e a esperteza: “[...] Não há apologia do 

trabalho, nem mesmo como forma individualizada de se obter riqueza” (1993, p.52). 

Esta característica, no entanto, não deixa a história desprovida de sentido. “Elas 

faziam uma leitura irreverente da sociedade [...] que incluía uma certa amoralidade, 

uma vez que as personagens das chanchadas não possuíam o que poderíamos 

considerar uma moral ilibada nem mesmo os mocinhos” (Ibidem, 50). A estes 

caberia a classificação dada por DaMatta a personagens como o malandro espanhol 

Pedro Malasartes19: “[...] heróis sem nenhum caráter [...] cuja marca é saber inverter 

todas as desvantagens em vantagens” (1979, p. 212).   

O principal nome das chanchadas foi o de Oscarito, que participou de 

quarenta e sete filmes. Adaptava-se bem a todos os papéis, mas destacou-se 

principalmente na pele de personagens malandros e espertos. Formou com Grande 

Otelo a mais bem-sucedida dupla da época, desde que atuaram em Tristeza não paga 

dívidas (José Carlos Burle, 1944) até Crônica da cidade amada (Carlos Hugo 

Christensen, 1965). Como galãs os nomes mais cotados eram os de Cyll Farney e 

Anselmo Duarte, e como vilões José Lewgoy e Wilson Grey, que também 

incorporou muitos personagens malandros. Entre as mulheres, Eliana Macedo e 

Fada Santoro podiam ser consideradas as musas; e Dercy Gonçalves e Renata Fronzi 

presenças sempre muito fortes. Revelaram-se ainda Ankito, que também fez dupla 

com Grande Otelo, e Zé Trindade, que encarnou o cafajeste mulherengo. Não é 

                                                 
19 Personagem folclórico da Península Ibérica que também se popularizou no Brasil como o “patrão de todas 

as espertezas de que um homem é capaz” (1979, p.201). 
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possível identificar na chanchada o star system que se tornou quase uma regra em 

Hollywood. No “sistema de estrelato”, como relata Bordwell (BORDWELL; 

STAIGER; THOMPSON, 1985, p. 14), “a estrela, assim como o personagem 

ficcional, já tinha um conjunto de traços salientes que poderia ser ajustado às 

necessidades da história”.  A esse respeito Jameson é um pouco mais incisivo ao dar 

como característica hollywoodiana a projeção dos vários papéis dos personagens às 

“suas bem divulgadas personalidades de fora da tela” (1996, p. 47). Mesmo longe de 

se comparar ao sistema de estrelato, a escolha dos atores na Atlântida, tinha relação 

com um determinado caráter, como no caso de Oscarito e Grande Otelo – com 

papeis de malandros –, e de Lewgoy e Grey – vilões.  

No aumento de produção na década de 1950 e a diversificação do gênero, 

surgiu a figura do caipira Amacio Mazzaropi. Gomes aponta-o como um dos 

responsáveis por essa nova investida, sendo por dez anos “a principal contribuição 

paulista à chanchada brasileira” (2001, p. 79). Na direção dos filmes feitos no Rio, 

Watson Macedo e Carlos Manga20 foram os responsáveis pelas mais bem-sucedidas 

obras. Em São Paulo destacou-se Abílio Pereira de Almeida que lançou Mazzaropi e 

dirigiu seus três primeiros filmes. Um fato interessante é que, das vinte e duas 

produções da Vera Cruz em cinco anos de sua existência, seis foram comédias: Sai 

da frente (Abílio Pereira de Almeida, 1952), Nadando em dinheiro (Abílio Pereira 

de Almeida, 1952), e Candinho (Abílio Pereira de Almeida, 1953), A família Lero-

lero (Alberto Pieralise, 1953), Esquina da ilusão (Ruggero Jacobbi, 1953) e É 

proibido beijar (Ugo Lombardi, 1954). 

                                                 
20 José Carlos Aranha Manga foi montador, roteirista, diretor e produtor de cinema e também diretor e 

produtor de televisão. Confira filmografia e trabalhos na TV no Anexo C. 
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Com atores herdeiros da influência do circo, do teatro de revista e peças 

burlescas, as chanchadas valorizavam muito as expressões faciais e os trejeitos, 

recursos bem explorados por Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Ankito e 

também Mazzaropi. Lyra aponta características como essas na “emergência do 

sentido humorístico nas chanchadas” (2003, p. 298). O sentido estaria apoiado 

“naquilo que o cinema tem de mais particular: o movimento, composto de forma a 

englobar o espaço e o tempo, tal como são revelados pelo olho mecânico da câmera” 

(Ibidem). Muitas cenas das chanchadas, portanto, conteriam o espírito dos filmes 

burlescos. Para Lyra, “no burlesco o movimento dos corpos é o que conta” (Ibidem, 

p. 300). Tal como apresentados nos filmes, desencadeariam o efeito nonsense. “Ao 

contrário da ironia, que ocorre sempre em situações hierárquicas do entendimento 

dos espectadores, o nonsense se afirma por uma capacidade de não julgamento e 

pelo acesso ao lúdico” (Ibidem). Em seu ensaio sobre a atenção do espectador no 

teatro, a qual também aplicou ao cinema, Munsterberg (1983, p. 29) ressalta o 

fascínio que a pantomima sem palavras pode exercer.  

    
Cada gesto, cada expressão fisionômica ordena e dá ritmo à 

multiplicidade organizando-as em benefício da mente.[...] Cada gesto e 

cada estímulo mímico adquirem muito mais impacto do que se fossem 

meros acompanhamentos da fala (Ibidem).  

 

Movimentos do corpo e expressões faciais implicam na capacidade improvisadora, o 

que também era um requisito nas produções e um dos traços da própria construção 

dos filmes. “A figuração do precário fazia parte do leitmotiv da chanchada” 

(SANTANA, 2003, p. 305).  
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Na composição de elementos que caracterizavam as comédias, as expressões 

faciais e movimento dos corpos tinham ainda um outro sentido: reforçavam o peso 

dos diálogos e das piadas, cuja importância residia na sua contemporaneidade, ao 

momento presente, o que facilitava a identificação por parte do público. Este, 

“plebeu e juvenil” (GOMES, 2001, p. 95), encontrava, assim, 

 

[...] Misturados e rejuvenescidos, modelos de espetáculo que possuem 

parentesco em todo o Ocidente mas que emanam diretamente de um fundo 

brasileiro constituído e tenaz em sua permanência. A esses valores 

relativamente estáveis os filmes acrescentavam a contribuição das 

invenções cariocas efêmeras em matéria de anedota, maneira de dizer, 

julgar e de se comportar, fluxo contínuo que encontrou na chanchada uma 

possibilidade de cristalização mais completa do que anteriormente na 

caricatura ou no teatro de variedades (Ibidem).  

 

O grande público que tinha acesso ao cinema não era todo ele leitor de jornais e 

revistas ou frequentadores dos teatros. Mas circulava entre ele o humor típico que 

desabrochou nas caricaturas e na ironia “dos rápidos flagrantes cômicos” (SALIBA, 

2002, p. 75) com que as crônicas de Machado de Assis, Guimarães Passos e as peças 

teatrais de Artur Azevedo21 lidavam com a questão republicana (Ibidem) na 

passagem do século. A cristalização a que se refere Gomes foi o auge da 

popularização dos maneirismos e da transformação de tudo em humor, possibilitadas 

pela indústria cultural da época. A chanchada, então, encontrava na “anedota, na 

maneira de dizer, de julgar” (GOMES, 2001, p. 95), ou seja, no verbal, boa parte de 

sua comunicação eficaz. Segundo Santana, o cinema brasileiro, de um modo geral, 

“sempre dependeu de modelos orais de expressão” (2003, p. 306). A mecânica 

funcionava muito bem porque ela punha em “primeiro plano o dispositivo auditivo” 

(Ibidem, p. 305). Sob este ponto de vista, o rádio teria uma função primordial, pois 

                                                 
21 O nome de Artur Azevedo é referência entre os principais nomes do teatro do Brasil. 
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“como uma potência organizadora de origem, na chanchada produz os efeitos de 

sentido que organizam seus processos visuais” (Ibidem, p. 306). Até boa parte da 

década de 1960 o rádio foi o principal veículo de comunicação do Brasil. Através 

dele, a população tomava conhecimento das notícias, divertia-se com os programas 

humorísticos e acompanhava quase que religiosamente as novelas22. Do rádio saíram 

muitos dos atores das chanchadas, principalmente dos programas humorísticos. 

Como consequência, os radiouvintes deslocavam para o cinema a expectativa de 

ouvir as piadas sobre personagens da época, política e problemas do cotidiano.  

 

2.1.3 Universo do espectador 

Gomes chama a atenção para o fator contemporaneidade: “Qualquer filme 

exprime ao seu jeito muito do tempo em que foi realizado” (2001, p. 106). As 

chanchadas traziam, ao seu ver, “a marca do mais cruel subdesenvolvimento” 

(Ibidem, p. 95), mas ao mesmo tempo “o acordo que se estabelecia entre elas e o 

espectador era um fato cultural incomparavelmente mais vivo do que o produzido 

até então pelo contato entre o brasileiro e o produto cultural norte-americano” 

(Ibidem). Essa experiência é também explicada por Bernardet como sendo “única”, 

uma vez que o cinema nacional “é visto com olhos bem diferentes daqueles com que 

é visto o cinema estrangeiro” (1978a, p. 21). Nas salas de exibição as plateias eram 

ruidosas: riam, aplaudiam e cantavam, promovendo um espetáculo à parte, e 

estabelecendo “com o musical e a chanchada laços de tamanha intimidade que sua 

participação adquiria elementos de criatividade” (GOMES, 2001, p. 96). Tais laços 

eram impossíveis de se estabelecer com filmes americanos, apesar do “universo 

                                                 
22 Radionovelas, principalmente as da Rádio Nacional. 
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completo” que se construía a partir deles. O distanciamento em relação a esse 

universo o tornava abstrato. Em compensação, “os fragmentos irrisórios de Brasil 

propostos por nossos filmes, delineavam um mundo vivido pelos espectadores” 

(Ibidem). Bernardet amplia este enfoque ao observar que o filme nacional “é oriundo 

da própria realidade social, humana, geográfica [...] em que vive o espectador; é um 

reflexo, uma interpretação dessa realidade” (1978a, p. 21). Isto, ao seu ver, dá ao filme 

nacional “um poder de impacto” sobre o público que o estrangeiro não consegue.  

 

Há quase sempre num filme nacional, independentemente de sua 

qualidade, uma provocação que não pode deixar de exigir uma reação do 

público. [...] porque [...] implica o conjunto do espectador, porque aquilo 

que está acontecendo na tela é ele ou aspectos dele, suas esperanças, 

inquietações, pensamentos, modos de vida, deformados ou não (Ibidem).  

 

A capacidade de “ver-se na tela” e identificar-se com personagens e 

situações nem sempre foi comum no cinema nacional, como diz Bernardet. “Se 

omitirmos alguns raros casos isolados, só a chanchada possibilitou, de modo 

prolongado, esse tipo de experiência” (Ibidem, p. 22). A identificação, por outro 

lado, permitiu ao público, que transitava no universo do cinema americano, assimilar 

com facilidade as paródias lançadas pela Atlântida, em que filmes hollywoodianos 

ou cenas deles ganhavam as tintas locais para falar de um mundo que era familiar a 

todos os espectadores. Pelo menos quatro grandes sucessos da Atlântida foram 

paródias: Este mundo é um pandeiro, Sansão e Dalila, Matar ou correr e Carnaval 

Atlântida. A falta de estatísticas em relação à bilheteria da época impede uma 

comparação de público das paródias com outras comédias da época ou mesmo 

posteriores.  
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2.1.4 De olho em Hollywood 

Muitos filmes e astros de Hollywood inspiraram os produtores brasileiros, 

dando mostra de que tanto produtores quanto diretores e espectadores das 

chanchadas estavam atentos ao que era feito pelos americanos. Não foi diferente 

com Nem Sansão Nem Dalila ao parodiar o épico consagrado cinco anos antes. 

Seguindo uma tendência da época, Hollywood transformara o episódio bíblico numa 

superprodução. Sansão e Dalila foi lançado quatro anos após o fim da Segunda 

Guerra Mundial. A América alimentava uma guerra fria com a União Soviética e até 

mesmo uma certa desconfiança em relação à Europa continental. Os países europeus 

envolvidos no conflito mundial haviam produzido poucos filmes entre 1939 e 1945, 

e o que mais existia no pós-guerra, além da necessidade de alimento e trabalho, era a 

demanda de diversão. Assinado o armistício, as distribuidoras americanas 

encontraram o campo livre para atuar no continente europeu, e inundaram os países 

com os filmes que não puderam ser exibidos durante seis anos. O cinema americano 

estabeleceu-se então como representante de uma cultura moderna, de uma 

democracia sólida e de um país vitorioso. Paralelamente a esta situação, os Estados 

Unidos promoviam a caça às bruxas em Hollywood, sob o comando do senador 

Joseph McCarthy. Vivia-se a guerra fria e qualquer manifestação entendida como 

simpática às causas comunistas significava para o seu autor o fim de qualquer 

emprego no meio cinematográfico, pois o país considerava o cinema fundamental 

para neutralizar a ameaça ideológica soviética e impor no mundo seus produtos e o 

american way of life. O mais seguro, portanto, era investir em filmes em que a 

supremacia americana ficasse explícita ou subentendida. Não há como ignorar esse 
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ideal de superioridade em muitos filmes hollywoodianos. Principalmente nos épicos, 

os heróis são dotados de superpoderes físicos, construídos com retidão de caráter e 

devoção a grandes causas. Com este perfil, não foi difícil para as chanchadas 

fazerem paródias, uma vez que caráter, superpoder e idealismo não eram requisitos 

para se construir um herói brasileiro. 

 

2.1.5 Repúdio ao sucesso 

Atribui-se a Gomes uma frase que já ganhou diferentes versões, segundo a 

qual mesmo o pior filme brasileiro é melhor do que qualquer um estrangeiro. Esta 

tese, propagada nos primeiros anos da década de 1970 a partir de ensaios e palestras 

que resultaram no livro Cinema: trajetória no subdesenvolvimento provocou 

polêmica. Seria perigoso fazer outra leitura que não fosse uma provocação, uma vez 

que a frase em questão simboliza mais uma postura de Gomes em defesa do cinema 

nacional, vítima de instáveis seqüências de produções e da opressão das 

distribuidoras estrangeiras. Como Gomes era considerado o maior crítico 

cinematográfico brasileiro, os efeitos do sentido do seu discurso resultaram no 

abrandamento da negação, por parte da crítica, da qualidade das produções 

brasileiras. De certa forma, amenizou os ataques dirigidos à chanchada, com os 

quais ela sempre conviveu. Todavia não alterou a posição de parte dos intelectuais 

que mesmo após anos continuou depreciando-a. Muitas concepções partiram de 

reflexões superficiais, como a de Parente (1998, p. 109) quando, numa tentativa de 

enquadrar o cinema brasileiro em “ciclos”, a chanchada apenas mereceu a 

classificação de “imitação pueril das comédias musicais de Hollywood”, 
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considerando ainda a sua dependência estética e cultural. Isto, dito décadas depois 

do seu desaparecimento e de já ter conquistado um olhar mais benigno por parte de 

críticos e pesquisadores.  

Enquanto viveu, “a chanchada era, em essência e por definição, algo de 

vulgar, popular no mau sentido da palavra, produto a ser exibido nos cinemas 

pulgueiros destinado a um baixo público” (GALVÃO, 1981, p. 42). Sendo 

produções baratas, sem o glamour americano, o público sofisticado não as 

assimilava. No entanto, os mesmos que condenavam o gênero por misturar música e 

humor não escondiam seu entusiasmo pelos musicais americanos, em que prevalecia 

o cômico. Nos seus dias de glória, ela equilibrou-se entre o amor do público e o ódio 

da crítica. No seu livro Este mundo é um pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK, 

Augusto (1989, p. 20) destaca o nome de Fred Lee como o mais indulgente entre 

críticos cariocas, que na edição do jornal O Globo de 12 de fevereiro de 1947 

referiu-se ao “filmusical carnavalesco” como um “abacaxi cheio de improvisações e 

manipulado com o simples objetivo de bilheteria” (Ibidem). Para Augusto, todos os 

críticos cariocas abominavam as chanchadas. “Só variava a intensidade do ódio de 

cada um” (Ibidem, p. 20). Numa contundente manifestação contra as produções da 

época, na edição do jornal Correio da Manhã 23 do dia 18 de fevereiro de 1949, 

Moniz Vianna pregava de forma generalizada o expurgo de alguns diretores e 

cenaristas das chanchadas, sem, contudo, identificá-los. 

 

[...] É de todo imprescindível que os desequilibrados e os desonestos 

sejam afastados. Permitir a sua presença no meio cinematográfico será dar 

passe livre à vergonha [...]. Dentro de muito breve diretor, no Brasil, 

poderá vir a ser sinônimo de cafajeste ou coisa parecida (AUGUSTO, 

1989, p. 21). 

                                                 
23 Um dos mais influentes jornais diários cariocas. Circulou entre 1901 e 1974. 
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A crítica acabava contaminando todos aqueles que se propunham escrever sobre 

cinema brasileiro que, aliás, só recebia espaço para ser detratado. A publicação 

cinematográfica mais importante da época, A Scena Muda, ocupava-se com os 

filmes estrangeiros, mas dedicava duas páginas ao cinema nacional. Em maio de 

1954, a revista reservou algumas linhas para comentar o lançamento de Nem Sansão 

nem Dalila, com certo desdém: 

 

Lança-se, com certo estardalhaço, a película da Atlântida “Nem Sansão 

nem Dalila”, 20 cinemas simultaneamente projetam este filme que, apesar 

dos defeitos e do conformismo que representa como criação, revela uma 

certa boa vontade de usar pelo menos gente nova. Destaca-se a atuação de 

Wilson Grey e de Carlos Cotrin (SANIN, 1954, P. 26). 

 

Antes de sua pré-estreia, a mesma revista analisava o filme de Manga de forma 

quase benevolente, se tratando de uma chanchada: 

 

Seguindo a regra geral, para o cinema brasileiro, os obstáculos estão 

muito ligados à história e ao roteiro. Em lugar de procurar temas com 

vínculos muito próprios aos costumes do país, ás coisas nossas, de tanto 

agrado público, há uma tendência geral na busca das ideias que, além de 

terem sido exploradas em cinemas de maior recurso, o são particularmente 

difíceis. O caso de filmes fantásticos que partem através de sonhos, para 

outras épocas, à procura de anacronismos, têm sido demasiadamente 

vistos. Mesmo em busca da sátira, não adiantou muito a Atlântida 

procurar a ilusão de fausto, na era bíblica, quando havia necessidade de 

muito mais e assim por diante, em todos os setores. Depois, seria 

indispensável o equilíbrio no roteiro e, ao contrário, são intuitivas as 

passagens bruscas, sem continuidade. Há, de fato, momentos isolados com 

a sua graça, e outras situações que vivem das qualidades individuais de 

Oscarito. Porém, em conjunto é desarticulado, sem as características 

mínimas exigidas para um divertimento. Nota-se falta de maior esforço da 

base, na mesa de trabalho, na estruturação. Consequentemente, tem a sua 

remissão o diretor Carlos Manga que, embora mostre seus erros, não 

pode, entretanto, ser responsabilizado por outros maiores, como a falta de 

preparação ao arcabouço. Mais ainda do que ao diretor, os atores teriam 

de revelar fraquezas, ante a desarticulação de pontos básicos. Com 

exceção de Oscarito, todos os demais estão aquém de suas possibilidades, 

incertos e até hesitantes. E isto diz tudo: Fada Santoro, Cyll Farney, 

Eliana, Wilson Grey, etc, etc (JONALD, BOLTSHALSER, ANDERSEN,  

1954, p. 28-29). 
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Para boa parte da crítica, da alta-classe e, mais tarde, o grupo cinemanovista 

chanchada não era cinema, pois este exige seriedade. Ramos (2000, p. 53) chama a 

atenção para a ausência do gênero em Revisão crítica do cinema brasileiro, livro de 

Glauber Rocha, publicado em 1963, quando o autor tentava normatizar a estética do 

cinema brasileiro. Para Ramos, o mais estranho é que não há nem mesmo uma 

avaliação negativa. “Isto talvez sugira uma dificuldade de avaliação aliada a uma 

simpatia ou antipatia, que tem por traço a necessidade de permanecer oculta” 

(Ibidem). 

Não obstante as críticas, os desdéns ou o desprezo, muitas chanchadas 

satirizavam os costumes e a situação socioeconômica e política, não podendo ser 

classificadas como alienadas ou alienantes. Mas dentro da visão conservadora, e 

mesmo da revolucionária, questões econômicas, políticas e sociais não eram 

assuntos que merecessem tratamento bem-humorado. O riso, segundo Propp, nunca 

foi muito bem visto pelos herdeiros das culturas europeias, pois essas se inspiravam 

nas estéticas do século XIX, do idealismo romântico24, em que “era natural 

fundamentar qualquer estética no sublime e no belo e opor-lhe o cômico como algo 

baixo e contrário ao sublime” (1992, p.18). Para a chanchada, o belo e o sublime é o 

que menos conta. Não há essa preocupação, quer na criação do roteiro e seus 

diálogos, quer na construção estética. Seu maior compromisso é com o riso e, como 

assinala Bastos (2001, p. 98) para isto “todas as formas de produzi-lo são 

consideradas lícita”. Na análise de DaMatta, a chanchada, assim como certos 

gêneros literários e o teatro adotam formas carnavalizada que “dispensam mediações 

                                                 
24  Teoria em que o mundo objetivo só pode ser entendido a partir da verdade subjetiva, espiritual. 
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e explicações elaboradas, tão a gosto das elites brasileiras no seu afã de tudo 

complicar e teorizar, frequentemente para pior” (1991, p. 118). 

Uma outra questão ainda gerava discussão na época: o que considerar como 

cinema nacional e o que considerar como popular. O termo “popular” sempre teve 

uma carga pejorativa e por muito tempo associou-se o “popular” a toda produção 

cinematográfica nacional, com exceção de alguns filmes da Vera Cruz. Na 

despreocupação com o “sublime”, o cômico tinha a marca do popular e do nacional, 

que incomodavam. O fenômeno não era típico do Brasil. Para Hennebelle, este 

nasce de um sentimento de inferioridade em relação aos países centrais (1978, p. 

132). “É uma característica da elite dos países subdesenvolvidos não atribuir 

significação ou valor às obras da produção cultural nacional, a não ser que tenham 

sido devidamente legitimados pelo selo da metrópole” (Ibidem). Isto ocorreu na 

história do cinema brasileiro, quando prêmios e o reconhecimento no exterior é que 

trouxeram para a elite cultural a noção de que o Brasil fazia cinema. A partir dos 

anos 1970 as chanchadas passaram a despertar mais a atenção dos pesquisadores ou 

historiadores do cinema do que quando lotavam as salas de exibição. Houve uma 

certa redenção, espelhada numa posição mais amena de nomes como Gomes e 

Bernardet. Ambos procuravam atribuir algum valor cultural ao gênero e, no caso de 

Bernardet, ver qualidades especiais em Nem Sansão nem Dalila. Ainda assim, Pucci 

Jr. (2003b, p.283/284) chama a atenção para a persistência do estigma mesmo após a 

recuperação do valor cultural de filmes do gênero produzidos na década de 1950: a 

palavra “chanchada” voltou a ser utilizada em ataques moralistas a produções de 

televisão que após o ano 2000 trataram de temas históricos de forma debochada, 
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como foi o caso da série O quinto dos infernos, exibida pela Rede Globo em 2002. 

A palavra, até hoje, não perdeu a carga pejorativa que arrasta há cerca de sessenta 

anos.  

 

Esse fenômeno comprova que movimentos de revalorização nem sempre 

atingem mais do que a superfície da cultura, deixando intactas concepções 

arraigadas como a que, décadas atrás, encontrou a palavra `chanchada´ 

para designar filmes supostamente sem qualquer valor (Ibidem, p. 284).  

 

A questão de pouco caso da crítica, que desqualifica um produto cultural, 

não atingiu apenas as comédias. Apesar de haver hoje uma nova concepção em torno 

dos produtos culturais produzidos no Brasil, o cinema nacional, de um modo geral, 

nunca foi bem assimilado por parte das elites intelectuais. Bernardet assinala que 

para elas, “os produtos culturais brasileiros não eram negados: simplesmente [...] 

não chegavam a existir” (1978a, p. 21). A questão está na formação dessas elites, 

“nutridas por ciências e artes vindas de países mais cultos”, e que por isso ficam 

como que “vexadas por pertencer a um país desprovido de tradição cultural” 

(Ibidem, p. 20). Este é, ainda para Bernardet, o fenômeno que atinge a crítica 

cinematográfica. 

 

Os críticos pertencem a essa elite que só via cultura em produções 

estrangeiras, as quais, na maioria dos casos exigiam deles apenas um juízo 

acertado. O próprio objeto de trabalho profissional do crítico era 

desvinculado de sua realidade (Ibidem, p. 22). 

 

Bernardet refere-se naturalmente a parte da crítica, pois havia os que lutavam 

justamente por uma cultura com bases sólidas na brasilidade, como foi o caso dos 

modernistas. Mas considerando a crítica mais significativa no período das 

chanchadas pode-se perceber que elas levavam uma grande desvantagem no meio 
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intelectual: eram “objeto de trabalho” desvinculado da realidade de alguns críticos, 

que só conseguiam atribuir sentido a produtos culturais importados 

 

2.2 NEM SANSÃO NEM DALILA E O CINEMA CLÁSSICO 

Em meio à profusão de comédias dos anos de 1950, Nem Sansão nem Dalila 

tornou-se referência positiva da chanchada. Depois de anos em que a opinião 

predominante entre os intelectuais desqualificava qualquer produção do gênero, o 

filme de Manga superou os preconceitos e passou a gozar de certo prestígio a partir 

de uma análise de Jean-Claude Bernadet que, décadas após o lançamento, o 

considerou um dos “mais lúcidos e mais didáticos sobre política brasileira” (1978b, 

p. 211). Para Bernardet, Nem Sansão nem Dalila “[...] aguenta o paralelo com filmes 

de intenções políticas declaradas e mais sofisticadas” (Ibidem). 

Como peça central do argumento, o filme brasileiro contrapôs à poderosa 

cabeleira do Sansão hollywoodiano uma peruca, pondo em relevo duas medidas de 

força – a americana e a brasileira. No âmbito político Nem Sansão nem Dalila 

satirizou o governo de Getúlio Vargas.  O discurso paródico do filme e a sua 

abordagem política serão feitos no capítulo 5. No momento, o objetivo é analisar 

alguns aspectos desta obra, com ênfase no agente causal, a partir da sua narrativa 

clássica, com a qual foi construída a paródia.  

Define-se por clássico o cinema estruturado dentro de uma narrativa 

naturalista, em que os planos, sequências e ações tendem a dar a impressão que o 

filme é uma reprodução fiel do mundo real. Não que o ilusionismo clássico deixe de 

lado os exageros ou absurdos. Nem tudo o que ocorre é possível ou plausível, mas o 
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estilo o naturaliza porque sempre há uma explicação razoável. Bordwell recorre ao 

que os psicólogos definem como “integração temporal” (BORDWELL; STAIGER; 

THOMPSON, 1985, p. 43) em que as “manipulações da ordem da história” são 

feitas de modo que o espectador possa fundir “a percepção do presente, a memória 

do passado, e expectativas do futuro”25 (Ibidem). A continuidade dá conta dessa 

fusão. Em Nem Sansão nem Dalila, três personagens, no sonho de Horácio, 

retrocedem três mil anos no tempo, e vivem uma aventura no Reino de Gaza. O 

regresso ao passado é, supostamente, proporcionado pelo uso de uma tecnologia e as 

ocorrências em Gaza são naturalizadas pelos efeitos de continuidade entre os cortes, 

que produzem a sensação de realidade. O recurso em questão é típico das narrações 

clássicas, em que os eventos são representados num modo temporal contínuo, pois o 

senso comum assim vê o mundo real. “O que muda durante a história” – observa 

Bordwell – “são os diversos padrões para representar a continuidade temporal” 

(1985, p. 9), como os intertítulos, fade in, fade out26, fusão e outros. Assim como a 

edição contínua, o enquadramento centralizado e a mudança gradual de uma cena 

para outra são considerados padrões do cinema clássico. Em Nem Sansão nem 

Dalila a ação está sempre em primeiro plano, centralizada, e as passagens de cenas 

são suaves; por vezes é uma porta fechando calmamente para indicar mudança de 

ambiente, outras é uma fusão ou ainda um fade out. 

Vários tipos de narrativas surgiram no decorrer do século XX, mas, por 

influência de Hollywood, a clássica prevaleceu no mundo. O principal nome ligado 

à formação do cinema clássico é David Wark Griffith, cineasta que começou a 

                                                 
25 Tradução do autor da dissertação. 
26 Fade in é o clareamento gradual e o fade out o escurecimento, usados entre cenas 
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dirigir em 1908, e notabilizou-se pelo polêmico O nascimento de uma nação27 

(1915) e Intolerância28 (1916). Griffith utilizou pela primeira vez grandes cenários 

em Intolerância e, a partir de suas experiências, Hollywood foi criando um modelo 

de cinema. Para Xavier, o cinema clássico teve seu apogeu na década de 1950 com 

Alfred Hitchcock (2003, p. 59). Na origem do cinema clássico, narrativo, está o 

teatro, pois dele saiu a maioria dos primeiros cineastas e atores.  “[...] O cinema 

narrativo quase sempre traz o teatro dentro de si, atualiza gêneros dramáticos, 

envolve mise-en-scène” (Ibidem). Hoje, essa narrativa que tende a nos fazer ver o 

filme como reprodução do mundo real, está como entranhada em nós. Para Carrière, 

quatro gerações foram o suficiente “para que a linguagem ficasse gravada em nossa 

memória cultural, nos nossos reflexos, talvez até em nossos genes” (1995, p. 48). 

Numa referência ao escritor tcheco Milan Kundera, que chama de “rio semântico” as 

sequências cinematográficas que “nos envolvem e nos inundam”, Carrière diz que 

neste rio, “nós e nossos pares nadamos sem esforço, encorajados por correntes 

familiares” (Ibidem). Andre Bazin, citado por Bordwell, Staiger e Thompson (1985, 

p. 24) descreve o filme clássico como sendo igual a uma peça fotografada: “Os 

eventos da história parecem existir objetivamente enquanto a câmera parece não 

fazer nada mais do que dar-nos a melhor visão e enfatizar as coisas certas”. Nem 

Sansão nem Dalila tem todos os elementos dessa narrativa clássica, que era regra 

nas chanchadas. Por estar gravada na “memória cultural”, o público assimilava com 

grande facilidade o gênero, mesmo que contivesse certa dose de absurdo. Para isto 

também contribuía a linearidade com que a história era contada. O bom 

                                                 
27 The birth of a nation. O filme foi acusado de manifestar uma visão racista 
28 Intolerance: love's struggle throughout the ages. 
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entendimento dependia, especialmente nos primeiros anos do cinema, de que a 

narração seguisse a tradição da linguagem escrita. Machado (1997, p. 191) associa a 

necessidade da linearidade ao peso exercido pela linguagem verbal, “segundo a qual 

só pode entrar no domínio dos signos e ganhar sentido aquilo que se encontra 

linearizado”. O modelo foi o romance e o teatro oitocentista (Ibidem). 

 

2.2.1 Sinopse I 

Nem Sansão Nem Dalila é a história do barbeiro Horácio (Oscarito) que ao 

fugir de um lutador, num jipe, sofre um acidente, desfalece e se vê transportado numa 

máquina do tempo ao Reino de Gaza, retrocedendo ao ano 1130 a.C. Lá ele se depara 

com o invencível Sansão (Wilson Viana), que tem uma peruca mágica, e que é o 

segredo de sua força. Horácio troca seu isqueiro pela peruca, e amparado pela força 

que esta lhe dá, identifica-se em Gaza como Sansão, torna-se respeitado e intromete-se 

no governo, onde encontra pessoas semelhantes às de sua convivência diária no salão 

onde trabalhava, inclusive com os mesmos nomes. Mas é traído por Dalila (Eliana 

Macedo), mulher por quem se apaixonara, que revela o segredo dele ao chefe da 

guarda real. Horácio, preso e humilhado, consegue escapar e, na tentativa de salvar os 

amigos, recupera o jipe e colide com o altar do templo. O ídolo sobre o altar desaba e 

Horácio desfalece. Ao recuperar os sentidos está de volta ao presente e vê ao seu redor 

todos os envolvidos na história. Ainda sem entender que tudo não passara de um 

sonho, sai em disparada. 
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2.2.2 Narrativa I  

O filme de Manga é construído em torno de Horácio, barbeiro irresponsável e 

descuidado, mas que conta com a simpatia de funcionários e clientes do Salão Dalila, 

onde trabalha. Do seu comportamento estabanado e sua pouca habilidade para o ofício 

é que se criam situações que dão rumo à história. É abordando alguns aspectos da 

participação de Horácio que pretendo identificar no filme importantes características 

do cinema clássico. Como principal personagem, é sobre ele que recaem as atenções, 

tanto na barbearia, quanto no Reino de Gaza, para onde supostamente se teletransporta 

na máquina do tempo. Como já dito, a transposição para o passado não fere a narrativa 

clássica, uma vez que para isto ele conta com um suporte tecnológico e a continuidade 

é mantida. A atenção que Horácio chama à sua volta no salão é conquistada ao 

espectador através de um encadeamento de planos que permitem situá-lo num 

ambiente, trazê-lo para mais perto e fechar sobre ele – planos gerais, de conjunto e de 

meia figura. O recurso permite-nos saber onde se encontra o protagonista e o seu 

relacionamento com o entorno, quando exerce suas habilidades histriônicas.  Na 

barbearia a sequência dos planos relacionados é fundamental para caracterizar a forma 

desengonçada dele interagir com o meio, seja na maneira como se dirige ao patrão 

para dar desculpas sobre o atraso, seja no jeito de atender um cliente pouco amistoso.  

Vemos Horácio desde sua chegada ao Salão Dalila, onde um plano geral 

revela sua maneira espalhafatosa de andar. Dentro do salão os planos fecham-se sobre 

ele para revelar seus maneirismos e indicar que estamos diante de possíveis 

trapalhadas. Novamente se abre para dar espaço à confusão armada por ele na 

barbearia. É a progressão que no cinema clássico ocorre “para dentro e para fora da 
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cena - plano geral/plano médio/close up/plano médio/plano geral” (DANCYGER, 

2003, p.376). Assim, tudo o que compõe a cena enquadra-se num jogo incessante de 

revelações que naturalizam a narrativa. Como observa Xavier, é com a “manipulação 

precisa da atenção do espectador, onde as substituições de imagem obedecem a uma 

cadeia de motivações psicológicas” que temos a continuidade. (1977, p. 25). A partir 

do momento em que a câmera descobre Horácio na rua e a seguir fecha-se sobre ele 

entrando no salão, seus trejeitos nos permitem traçar o seu perfil. O cinema clássico 

geralmente recorre a uma sucessão de informações para apresentar um personagem. 

“Passamos de um plano de conjunto a um primeiro plano de um rosto porque, da 

própria natureza da ação representada, surge uma solicitação que é atendida 

justamente por esta mudança de plano” (Ibidem).  

Nas primeiras sequências, Horácio está ao sabor dos acontecimentos, sem 

rumo definido. É apenas um barbeiro atrapalhado no começo de um dia de trabalho. A 

partir da confusão em que se mete e a sua chegada ao Reino de Gaza criam-se as 

condições favoráveis para que seu personagem passe a ter preponderância na 

narrativa. Em Gaza, Horácio, já no papel de Sansão, lança-se num projeto político, e é 

essa aventura que sustenta a trama, dá feição à paródia e contorno à sátira. Sem um 

agente causal, a narrativa naufragaria. Bordwell lembra que na narrativa clássica, de 

influência hollywoodiana, os indivíduos são definidos, estão empenhados na resolução 

de problemas evidentes ou determinados a atingir objetivos específicos (2005, p. 279). 

Horácio tem como primeiro problema esquivar-se do chefe para que ele não perceba o 

seu atraso. Tentativa frustrada. Depois se depara com uma situação infinitamente pior, 

que é livrar-se do cliente arrogante da barbearia, de quem, sem querer, arranca a 
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peruca. O cliente é o lutador Chico Sansão (Wilson Viana), que tem o dobro do seu 

tamanho. É na confusão instalada na barbearia que Horácio foge para a rua e embarca 

no jipe que colide com a máquina do tempo. Voltando a Bordwell, vemos que, 

empenhados em resolver problemas, no filme clássico “os personagens entram em 

conflito com outros personagens ou com circunstâncias externas” (Ibidem, p. 279). 

Isto ocorre independentemente de o filme ser drama, melodrama, policial, suspense, 

comédia ou qualquer outro gênero. Nas duas primeiras situações, Horácio se depara 

com dificuldades e busca uma maneira de resolvê-la: na primeira, dando desculpas 

sobre o seu atraso, na segunda, fugindo. Na narrativa clássica, como observa 

Bordwell, procura-se “criar problemas que os personagens devem resolver, mostrá-los 

tentando resolvê-los e terminar com a resolução definitiva” (BORDWELL; 

STAIGER; THOMPSON, 1985, p. 17).  Não importa de que forma se resolva, mas 

tudo deve estar definido numa “relação de causa e efeito” (Ibidem).  

Na posição de personagem em volta do qual surgem os maiores conflitos, 

Horácio é o principal agente causal; na definição de Bordwell (2005, p. 279), “o 

indivíduo distinto dotado de um conjunto evidente e consistente de traços, qualidades 

e comportamentos [...] compostos por motivos, traços e maneirismos únicos”. O filme 

de Manga segue com competência os manuais clássicos de roteiro que orientam no 

sentido de definir o principal agente causal como “um pacote de qualidades ou traços” 

(BORDWELL; STAIGER; THOMPSON, 1985, p.13). De acordo com os manuais, os 

personagens devem ser 

 

Tipificados por ocupação (policias são corpulentos, por exemplo), idade, 

sexo e identidade étnica. Para estes tipos, são adicionados traços 

individualizados. Mais importante, um personagem é um pacote 

consistente de alguns traços salientes, dos quais usualmente depende a 
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função narrativa dele. O negócio da exposição do filme é familiarizar-nos 

com estes traços para estabelecer sua consistência (Ibidem, p. 14).   

 

Recuperando as observações já feitas sobre a apresentação do personagem, vemos 

desde o início sua forma de andar, falar e trabalhar como traços salientes, o que nos 

permite formar uma impressão dele. O recurso nos prepara para as situações futuras, 

em que sua presença se traduzirá em confusões.   

Em torno de Horácio gravitam outros importantes agentes causais, como 

Dalila (Eliana Macedo), Hélio (Cyll Farney), Miriam (Fada Santoro), Professor 

Incógnitus (Werner Hammer) e Artur (Carlos Cotrin). Três deles têm papéis 

fundamentais no desempenho do principal agente. Dalila é para quem as atenções de 

Horácio se voltam, mas quem se interessa por Horácio é Miriam. As atenções de 

Dalila estão concentradas em Hélio, que as retribui, e os dois formam o par 

romântico do filme. O grupo tem papéis bem definidos no Salão Dalila e a 

importância dos personagens e as relações pessoais entre eles é mantida na 

transposição para o Reino de Gaza. As atrações pessoais como aqui estabelecidas 

também são comuns em narrativas clássicas, onde a meta de muitos personagens é 

“ganhar o amor de um homem ou uma mulher” (Ibidem, p 16). Não chega a ser a 

principal meta de Horácio conquistar Dalila, mas ele mostra-se interessado, 

enquanto Miriam o deseja. Geralmente o principal personagem é que protagoniza a 

disputa amorosa, mas neste caso Dalila e Hélio já demonstram ter compromisso. 

Ainda assim, estão numa linha de ação romântica relacionada com as demais, 

envolvendo Miriam, Horácio e Artur. São ações interdependentes. 

A interferência de Horácio em Gaza dá relevo aos demais agentes causais, 

pois lá ele se envolve com a guarda real, tenta promover eleições, cria novas leis, 
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instala alguns inventos como o rádio e o telefone e tenta instaurar uma 

administração irreal para o milênio em que se encontra29. Como visto, essa 

possibilidade é naturalizada pelas “manipulações da ordem da história” (Bordwell) e 

a justificativa de uma viagem ao passado. Horácio, agora como Sansão, é mimado e 

assessorado por Miriam, mas tenta conquistar Dalila, também cobiçada por Artur, 

chefe da guarda. Dalila se mantém interessada em Hélio. No suposto mundo de 

Gaza essa relação de atrações pessoais repete a existente no mundo real. Artur é o 

chefe do salão onde trabalham Horácio, Miriam e Dalila. Em Gaza, Miriam protege 

Sansão, enquanto Dalila, pressionada por Artur, que a deseja, se vê obrigada a se 

aproximar de Sansão e traí-lo, para salvar Hélio da tortura. Após a consumação da 

traição, Miriam surge como salvadora ao resgatar a peruca que se queima numa pira. 

O envolvimento em dificuldades e a superação ordenada delas é uma das principais 

características na narrativa clássica. Aos personagens apresentam-se possibilidades 

de êxito e fracasso na sua luta pela superação.  

Anteriormente, a confusão em que os personagens se envolvem no salão e a 

fuga descontrolada de Horácio num jipe impõem um ritmo tenso ao início do filme. 

As seqüências estão estruturadas dentro do que se espera de uma comédia clássica, 

com gags30 certeiras. As gags, segundo Costa, precisam ser perfeitas, devem atingir 

exatamente o alvo (2003, p. 69). A briga no salão e a fuga surgem de situações 

simples e elementares dentro do que Costa define como slow-burn, um “lento mas 

                                                 
29 A idéia de voltar no tempo e interferir no Poder já havia sido explorada no cinema. Quatro anos antes do 

lançamento de Nem Sansão nem Dalila, a Paramount Pictures produziu Um ianque na corte do rei Artur (A 

Connecticut Yankee in King Arthur's Court, EUA, 1949), com direção de Tay Garnett, baseado no conto 

homônimo de Mark Twain, escrito em 1889. O personagem de Twain, Hank Morgan, se vê transportado ao 

reino medieval de Camelot, do legendário rei Artur. Hank aproveita seus conhecimentos do século XIX para 

atacar as superstições e modernizar o reino com a industrialização e a impressão de jornais.  

 
30 Cenas de efeito cômico produzidas por determinadas interferências do ator. 
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irremediável deteriorar de uma situação que a princípio era muito simples” (Ibidem, 

p. 71). De slow-burn temos um exemplo imortalizado por Chaplin no filme Tempos 

modernos31 (Charles Chaplin, 1936) quando o operário se atrapalha apertando 

parafusos e é engolido pela máquina. Em Nem Sansão nem Dalila, a correria pelas 

ruas, enquanto Hélio e Chico Sansão lutam em cima do jipe que Horácio dirige, 

imprime um ritmo acelerado, e que ganha mais sentido quando as cenas são cortadas 

e produzem mudança de perspectiva, revelando a preparação da máquina do tempo 

pelo professor Incógnitus com o jipe colidir. “[...] É a tendência do filme clássico de 

produzir a onisciência narrativa por meio da onipresença espacial” (BORDWELL, 

2005, p. 287). Para o autor, a narração clássica “não hesita em revelar a sua 

habilidade para, a todo o momento, produzir mudanças de perspectiva. O corte no 

interior de uma cena e a montagem em paralelo entre vários locais são indicativos da 

onipresença da narração” (Ibidem). Em Nem Sansão nem Dalila, a primeira 

montagem em paralelo acontece ainda no início, quando a cena em que o professor 

apresenta seu invento é interrompida por outras cenas que mostram o que está 

ocorrendo ao mesmo tempo no Salão Dalila e na rua. A narração onipresente 

desenvolve-se ao longo de todo o filme. E embora mostre situações diferentes no 

mesmo tempo diegético, o entendimento não fica comprometido. Isto porque nas 

montagens tanto de cenas paralelas quanto lineares, o que o cinema clássico mais 

deseja é a transparência.  

 

Somente a narração clássica privilegia um estilo que persegue a cada 

momento a maior clareza denotativa possível. A relação temporal de cada 

cena com a cena precedente será rápida e inequivocamente sinalizada (por 

meio de intertítulos, indicações convencionais, uma linha de diálogo) 

(Ibidem, p. 292). 

                                                 
31 Modern times (EUA), com Charles Chaplin e Paulette Goddard. 
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A mudança da cena do laboratório do professor para o salão é feita de forma a não 

deixar dúvidas de que tudo ocorre simultaneamente. Quando Incógnitus descerra os 

panos e revela para uma plateia atenta a máquina do tempo, há o corte para o Salão 

Dalila onde se ouve imediatamente a pergunta de um barbeiro a um cliente: 

“Máquina do tempo... o senhor acredita nisso, hem? ”, comentando uma notícia do 

jornal. Desta forma a sequência não sofre qualquer abalo na sua estrutura temporal. 

Para Machado (1997, p. 102), este tipo de sequência temporal é a maneira de 

“escrever” a simultaneidade, assim como a linguagem verbal quando deseja 

descrever um acontecimento precisa “linearizá-lo num sintagma”. Com o recurso é 

possível mostrar diferentes ações ocorrendo no mesmo intervalo de tempo. “Isso é 

exatamente o que chamamos a linearização do signo icônico e a construção de uma 

sequência diegética pelo desmembramento dos elementos da ação em fragmentos 

simples e unívocos, os planos” (Ibidem). Após a transposição para Gaza, ocorrem 

mais de dez exemplos dessa construção.  

Apesar dessa busca pela clareza, “o sistema clássico não é simplório” 

(BORDWELL, 2005, p. 298). Em condições normais – lembra – “o nível de 

compreensão do espectador é absolutamente controlado”. Assim, o espectador é 

levado em direção a expectativas futuras e não precisa sempre se reportar ao 

passado. Tudo o que ocorre com Horácio tem uma causa, uma explicação anterior. 

Na cena clássica, ainda de acordo com Bordwell, prosseguem ou concluem-se “os 

desenvolvimentos de causa e efeito deixados pendentes em cenas anteriores” (2005, 

p. 282). É dessa forma que a suposta viagem ao passado de Horácio é esclarecida 
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quando ele desperta e se vê atendido por paramédicos no local onde o jipe colidiu 

com a parede.  A conclusão é de que tudo não passou de um sonho seu. Assim, Nem 

Sansão nem Dalila fecha-se com a identificação total com a narrativa clássica, uma 

vez que a resolução da história é “o coroamento da estrutura, a conclusão lógica de 

uma cadeia de eventos, o efeito final da causa inicial” (Ibidem, p. 283). Conforma-

se, portanto, mais como uma “história canônica” (Bordwell), facilitando a sua 

compreensão. Segundo Aumont, o cinema clássico tende a dar a impressão que de 

“a história está se contando sozinha [...], que narrativa e narração são neutras” 

(1995, p. 120).  Com isso “o universo diegético finge se oferecer aí sem 

intermediário, sem que o espectador tenha o sentimento de que deve recorrer a uma 

terceira instância para compreender o que está vendo” (Ibidem).  Os filmes clássicos 

da chanchada tinham essas características. Tratavam do cotidiano, das frustrações e 

esperanças dentro do que se suponha ser a vida real, numa história com eventos 

lineares e paralelos, perfeitamente ajustáveis. Nem o insólito da viagem de Horácio 

ao Reino de Gaza comprometeu esse entendimento. Ainda assim, as chanchadas eram 

consideradas filmes de baixa qualidade porque, em geral, havia baixo domínio das 

normas do cinema clássico. As produções, com raras exceções, cumpriam prazos 

curtos demais, não havia um número adequado de técnicos bem preparados, o 

improviso era regra (ver 2.1.1) e nas filmagens os recursos de luz, fotografia e som 

não eram sempre bem utilizados. As críticas dos cinemanovistas, modernistas por 

excelência, contribuíram para piorar essa avaliação. Nem Sansão nem Dalila, até 

certo ponto, fugiu a essa regra, pois tanto seu conteúdo quanto sua produção 

apresentaram méritos nesse aspecto. Filmado em preto e branco, contou em parte 
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com o benefício de ter a maioria das cenas internas, que facilitou a iluminação. A 

nitidez foi conquistada com bons contrastes entre as diversas graduações do preto e 

branco através de uma iluminação que buscou a verossimilhança com o real32. Isto 

nem sempre era possível nas chanchadas e, neste ponto, recorro a Martin que 

observa: “A fotogenia da luz é uma fonte fecunda e legítima de prestígio artístico 

para um filme” (1990, p.57). Como, de um modo geral, não havia preocupações 

dessa natureza nas chanchadas, é possível dizer que até certo ponto a precariedade 

facilitava a construção da paródia, pois sendo uma imitação, livrava-se do 

compromisso de repetir a qualidade do filme parodiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 A direção de fotografia coube ao italiano Amleto Daissé, que emprestou seu talento a mais de 40 filmes 

brasileiros, a maioria chanchada. 
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3 O ESTADO À DERIVA 

3.1 O LEÃO E O RATO 

 

O título Nem Sansão nem Dalila é evidentemente paródico, com a 

particularidade, em termos de comunicação com o grande público, de que há um 

texto de fundo – Sansão e Dalila – largamente conhecido, se não pelo épico 

americano, com certeza pelo domínio universal da história. Mas a paródia ganha 

contorno antes mesmo dos principais personagens se apresentarem, quando a câmera 

se fecha num close sobre o anúncio do catch entre Chico Sansão (brasileiro) e Nasty 

Lion (norte-americano). Dada as circunstâncias em que a chanchada se apropriava 

do universo hollywoodiano, pode-se fazer uma associação do catch à luta que o 

cinema brasileiro travava com o seu rival americano. Nasty Lion (Leão Sórdido) 

remetia ao leão da Metro Goldwyn Mayer, produtora responsável por centenas de 

títulos que inundavam o mercado cinematográfico brasileiro. O fato de Sansão e 

Dalila ter sido produzido pela Paramount Pictures, concorrente da Metro, não 

interferia na alegoria, uma vez que o leão já simbolizava o poder de Hollywood. A 

piada da queda de braço entre os dois cinemas representava muito o espírito da 

própria chanchada, que comumente levava a comparações dessa natureza. Mas Nem 

Sansão nem Dalila foi além. Há muitas referências paródicas e satíricas que põem 

em relevo pelo menos cinco discursos: o primeiro está na forma de alegoria da força 

americana contra a força brasileira; o segundo se concentra nos problemas da 

administração da cidade, de sua infraestrutura precária e o descontrole institucional; 

o terceiro trata da desconfiança em relação às instituições e ao que é nacional; o 
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quarto destaca a demagogia eleitoreira, com promessas vazias e populistas; e o 

quinto engloba as artimanhas palacianas para que o controle do poder permaneça 

inalterado, mesmo que mude de mãos. Horácio atrai para si a manipulação de todo 

esse jogo, que disseca parte da realidade brasileira de então. Embora meio século 

tenha se passado desde o lançamento do filme, esse jogo não perdeu a atualidade. 

 

3.1.1 Discursos  

Houve a provocação inicial, na referência da disputa entre Chico Sansão e 

Nasty Lion, mas o ponto central foi a transformação sofrida pelo poderoso Sansão. 

A substituição da cabeleira do Sansão hollywoodiano por uma peruca no filme 

brasileiro provocou discussões entre a crítica. O recurso poderia ser comparado a 

inúmeros outros a que as chanchadas recorriam para assumir o lado lúdico das 

paródias, mas a brincadeira significou muito mais para quem via nos filmes a 

intenção de fazer um arremedo por incapacidade de criar, como insistiam os 

cinemanovistas. Para Vieira o uso da peruca talvez seja “a mais perfeita metáfora 

numa paródia no cinema brasileiro” (1995, p. 256). No seu entender, “é uma 

metáfora da força de um sistema desenvolvido de uma economia poderosa, em 

oposição à força simulada de um cinema que imita” (Ibidem, p. 257). Sob este 

prisma também poderíamos comparar a derrubada do templo pelo jipe desgovernado 

de Horácio, que colidiu com o altar, em oposição à demolição do templo por Sansão 

com a força dos seus próprios braços. Na análise de Rezende (1998, p. 84), a 

comparação pode refletir um modelo social. 

 

Para o senso comum inteligente, uma boa parte da graça das chanchadas, 

por exemplo, deriva também do desequilíbrio evidente entre um modelo 
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rico e moderno, a que se recorre como inspiração, e a sua pobre 

realização, resultando daí uma espécie de inacabamento estético que, 

afinal, guarda analogia com o nosso próprio inacabamento como 

sociedade (Ibidem).  

  

A paródia, portanto, é mais que uma pura imitação sem sentido. É, como assinala 

Hutcheon, “repetição com distância crítica” podendo ser revestida de ironia bem-

humorada ou depreciativa, construtiva ou destrutiva (1989, p. 48).  

É possível inferir nos trechos citados a comparação entre modelos de força e 

desenvolvimento americano e brasileiro, mas Nem Sansão nem Dalila chamou mais 

atenção pela clareza com que apresentou outros discursos. Embora tenha se tornado 

comum nas chanchadas a administração pública ser alvo de comentários mordazes 

ou ironias sobre sua inoperância, há referências explícitas aqui. Caos urbano e 

administrativo é uma das mais incisivas indicações dos descontentamentos 

expressos no filme. Oscarito usou suas habilidades no papel de Horácio para 

disparar as queixas da população contra a prefeitura do Distrito Federal, na época 

comandada pelo general Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, nomeado prefeito pelo 

presidente Getúlio Vargas e, como Sansão, revelar seu conceito de administração. 

Quando chega atrasado ao trabalho, satiriza a situação caótica contando uma história 

inverossímil, mas baseada em condições plausíveis para o Rio de Janeiro de então. 

Primeiro culpa o trem que foi obrigado a pegar depois que o seu transporte usual, o 

elétrico33 “deu curto”; quando decidiu avisar ao patrão do seu atraso viu que o 

telefone público “estava enguiçado”; recorreu então a um lotação34, que “é muito 

mole”, sobretudo nas ruas de paralelepípedos “salientes”, que fizeram o lotação 

                                                 
33 Bonde que trafegava no Rio de Janeiro. 
34 Transporte que só podia levar 20 passageiros. 
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“chacoalhar”, e o deixou passando mal; finalmente, por causa das “ruas todas 

esburacadas”, o lotação “bateu num buraco”, perdeu o rumo e entrou numa padaria. 

Nessa conversa fiada em que constrói o estereótipo do malandro, Horácio vai 

apontando deficiências da infraestrutura urbana que dificultavam a vida dos 

moradores da capital.  Ajusta-se à observação de Fiker de que o problema central da 

sátira está na “relação com a realidade” (2000, p. 102). Mesmo no espectador que ia 

ao cinema apenas para se divertir, Nem Sansão nem Dalila deve ter provocado um 

pouco mais do que gargalhadas. Hutcheon assinala que a sátira é “simultaneamente 

moral e social no seu alcance e aperfeiçoadora na intenção” (1989, p. 28). Na 

enumeração de deficiências havia crítica às condições de vida e, principalmente, 

denúncia do descaso do poder público com questões daquela natureza. 

O caos administrativo se torna recorrente na medida em que vai se 

descortinando a realidade do Reino de Gaza. A segunda intervenção nesse sentido é 

quando, já no papel de Sansão, Horácio diz ao rei Anetekes que quer ser o 

governador daquela “bagunça”. O conceito de governo que Horácio leva para Gaza 

é o mesmo da maioria dos brasileiros: uma bagunça, e o expõe praticamente na sua 

chegada, antes mesmo de tomar conhecimento da realidade local. De saída exige 

melhoramentos no calabouço do palácio, que estava todo esburacado, bem parecido 

com as prisões brasileiras. O mesmo acontece em relação às leis promulgadas por 

ele, quando sua secretária, Miriam, lhe questiona sobre a confusão que estavam 

causando. “Deixa a confusão! Governo é isso mesmo. Pelo menos na minha terra é 

assim...”, responde. A situação se torna ainda mais familiar a um brasileiro quando 

se vê que há um descontrole fiscal e que mercadores cobram acima da tabela. 
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A ideia da administração caótica manifesta-se também na desconfiança em 

relação às instituições. Ela é exposta quando Horácio recebe uma reclamação de 

Hélio, alçado à posição de vice-governador de Gaza, dando conta de que o pessoal 

não queria descontar o instituto e que ia ser difícil fazer a cobrança. Basta lembrar 

que em 1954 havia vários institutos de pensões e aposentadorias35, cada um deles 

ligado a diferentes categorias de trabalhadores dos setores público e privado, e, 

como era de praxe, grande parte da população não acreditava neles. Portanto, a 

desconfiança do povo de Gaza era a mesma do brasileiro. E para tornar mais 

sarcásticas as referências às instituições do Brasil, cuja moeda (cruzeiro) valia muito 

pouco, Horácio manda trocar os dinares36 por dólares. E, como já visto, quando 

Horácio se depara com o verdadeiro Sansão usa a expressão “legítimo contrabando” 

para valorizar seu isqueiro. Com a observação de que era legítimo se deduz que 

havia contrabando falsificado, provavelmente produzido no Brasil, deixando clara a 

desconfiança que existia em relação a um artigo nacional. O mesmo ocorre em 

relação a outros produtos. Ao anúncio da rádio atribuindo pureza à água, e 

legitimidade ao whisky, associa-se o quadro de um Brasil em que a autenticidade 

precisa ser confirmada a todo o momento. 

 

3.1.2 Provocações 

Nenhuma das alusões feitas anteriormente é mais incisiva do que às 

dirigidas à política. A começar pelo pronunciamento à nação, quando Sansão 

(Horácio) declara que “as mamatas andam soltas por aí... e todos querem se 

                                                 
35 Doze anos depois todos esses institutos foram unificados no INPS – Instituto Nacional de Previdência. 

Social, criado em 21 de novembro de 1966.  
36 Dinar é nome da moeda de vários países árabes. 
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defender”. O seu sarcasmo não deixa dúvida de que o filme não está sendo apenas 

bem-humorado, mas provocativo. Sansão, bêbado, imita gestos de Vargas – levando 

a mão direita em direção à testa e a direcionando aos presentes –, carrega no sotaque 

gaúcho do presidente e adota o seu estilo de discursar: “Trabalhadores de Gaza...”37. 

No Estado Novo, Vargas iniciava sua fala conclamando os “trabalhadores do 

Brasil”. E ainda ri de forma debochada ao dizer que a situação política nacional está 

uma “pouca vergonha”. Nada que o público que lotava as salas não entendesse 

claramente. Quando o filme foi lançado, Vargas estava politicamente arruinado. 

Meses depois, os brasileiros calaram-se ou revoltaram-se com o desfecho da história 

política dele, mas não sem antes terem se divertido muito com Oscarito o imitando. 

No plano político, fica explícito o desejo de dizer que a política de Vargas 

não tem conteúdo e que sua presença passou do limite. Para revelar esse cansaço 

com o governo, Horácio mostra-se incomodado com a presença do velho sacerdote 

Elestal e diz para ele “Ô velhinho, vá embora, vá!”, e adverte o rei Anetekes: “É 

preciso aposentar ele...” Vargas, também conhecido como “pai dos pobres” era 

carinhosamente chamado de “velhinho”, desde que a marchinha de sua campanha 

explorou no verso “o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar” a sua maneira 

simpática de se dirigir aos trabalhadores. Ainda no plano político, Nem Sansão nem 

Dalila trata de forma provocativa o populismo, revestindo a campanha de Sansão de 

demagogia, como a absurda promessa de feriados todos os dias.  

A estruturação do poder em Nem Sansão nem Dalila não está definida com 

pormenores, mas oferece o bastante para situar o controle na mão de um rei 

submisso às determinações do chefe da guarda palaciana. Mas o temor do rei diante 

                                                 
37 Confira um dos discursos de Vargas no Anexo D. 
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do poder de Horácio, aqui confundido com o verdadeiro Sansão, é suficiente para 

que ele abra mão do controle da administração pública. Quando o intruso se mostra 

perigoso para os interesses da elite econômica, o jogo muda. O passo seguinte é a 

destruição dessa ameaça, que se concretiza no momento em que Artur, o chefe da 

guarda, toma a peruca de Horácio e o destitui, fazendo o mesmo com o rei. A 

tomada do poder por Artur só foi possível pela traição de Dalila, que, ameaçada, 

revelou a Arthur o segredo da força de Horácio. A história de Sansão está permeada 

de vingança e ameaça de morte. Neste caso não se pode estabelecer paralelo com o 

governo de Vargas, apesar dos mesmos elementos estarem presentes no cenário 

político da época. Mas tanto no Estado Novo, de 1937 a 1945, como no seu segundo 

governo, de 1951 a 1954, Vargas recebeu apoio de parte da elite econômica e dos 

militares enquanto não feriu os interesses deles. Na análise que fez de Nem Sansão 

nem Dalila, Jean-Claude Bernardet (1978b, p. 211) observou que a lucidez e 

didática do filme estavam na forma como mostrou o processo da política brasileira: 

 

A aristocracia (ou uma certa área liberal do poder civil) aceita a 

convivência com um poder populista que ela não pode evitar. A 

convivência resulta de um acordo que cede terreno ao populismo, mas a 

aristocracia permanece parcialmente no poder e não perde os seus 

vínculos com o exército contrário ao populismo. A aristocracia aceita o 

compromisso para não ser derrubada. O populismo, por sua vez, só 

consegue o poder aceitando um compromisso com a aristocracia. Na sua 

tentativa de reconquista do poder, a aristocracia faz apelo a Artur, mas 

este capitaliza a vitória para si: derruba tanto a aristocracia quanto o 

populismo e se instala no poder (Ibidem). 

 

Isto não foi o que ocorreu com Vargas em 1954, mas a lição se aplicou dez 

anos depois quando o golpe militar derrubou o presidente João Goulart e instituiu 

um regime ditatorial que durou vinte anos.  
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3.2 MOMENTO POLÍTICO I 

 

No espaço de poucos meses entre a produção e o lançamento de Nem 

Sansão nem Dalila o Brasil estava numa das suas recorrentes ebulições políticas. 

Quando o filme chegou aos cinemas na última semana de abril de 1954, o que 

parecia ser mais uma rotineira chanchada mostrou-se tão mordaz quanto as 

caricaturas, crônicas, artigos e reportagens que praticamente expressavam um desejo 

uníssono da deposição de Getúlio Vargas. O público, formado em grande parte por 

trabalhadores, tinha ido para se divertir com a paródia, mas é provável que tenha 

saído do cinema prestando mais atenção ao momento político. O governo de Vargas 

estava praticamente arruinado, e nem mais os trabalhadores se mostravam dispostos 

a permanecer ao seu lado. Numa última cartada para recuperar o prestígio deles o 

governo fez a promessa de aumentar em 100% o salário mínimo, mas a certeza de 

que seria cumprida ninguém tinha. Em fevereiro o país tomara conhecimento do 

Manifesto dos Coronéis, que chamava a atenção para “a subversão dos valores do 

trabalho” caso esse aumento fosse concedido. Isto era uma demonstração clara de 

que Vargas já perdera o apoio dos militares. A situação se agravara um ano antes, 

quando cerca de trezentos mil trabalhadores das principais capitais deflagraram uma 

greve que durou um mês. Segundo D’Araujo (1992, p. 132), era uma contestação à 

viabilidade de um projeto de desenvolvimento econômico nacional que não lhes 

rendia nenhuma benesse. O movimento gerou uma “área de atrito com os setores 

empresariais” que temeram um abrandamento por parte do governo através de 

concessões ao movimento grevista (Ibidem, p. 31). 
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 Contra Vargas ainda pesava a oposição sistemática da imprensa que há 

algum tempo lhe qualificava de “ditador, tirano, fascista, demagogo, hipócrita, 

traidor, mistificador e opressor dos operários, entre tantos outros impropérios” 

(FERREIRA, 2005, p. 23). A seu favor militava apenas o jornal Última Hora, de 

Samuel Wainer, até que este foi acusado de ter recebido verbas de forma irregular 

do Banco do Brasil. D’Araujo refere-se a “um vale-tudo na decisão obsessiva de 

depor o presidente” (1992, p. 138), em que a toda hora se denunciava um escândalo. 

A campanha tornou-se acirrada à medida que ninguém saía em defesa do governo. 

Em maio de 1954 essa situação tornou-se ainda mais delicada quando o jornalista 

Nestor Moreira, do jornal A Noite morreu depois de ser espancado num distrito 

policial do Rio (Ibidem). Embora o país vivesse num regime democrático, contra 

Vargas ainda pesava a lembrança do Estado Novo, quando o governo era acusado de 

calar opositores com a prisão ou a morte. 

 

3.2.1 Populismo 

A ditadura tinha ficado para trás, mas seu fantasma ainda assustava. No poder 

estavam de volta muitos dos que participaram e apoiaram o antigo regime. 

“Predominava a continuidade sobre a ruptura” (D’ARAUJO, 1992, p. 24). O governo 

ainda conservava vícios do regime anterior e um deles era a promoção pessoal através 

da imprensa, feita, desta vez, como visto, através do único jornal que estava ao seu 

lado, a Última Hora. Isto, porém, não era novidade. Segundo Garcia (1982, p. 90), no 

seu primeiro governo, Vargas também se autopromovia.  

 

Já na declaração do Golpe se apresentava como o Chefe de Estado capaz de 

perceber as exigências do momento histórico, o que o autorizava a tomar 
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medidas de caráter excepcional. Constantemente falava na primeira pessoa, 

cantava suas próprias realizações, a sua formação superior (Ibidem).  

 

Havia um controle rígido de sua propaganda e o objetivo imediato, de acordo com 

Garcia, era persuadir as classes subalternas de que “a ideologia dominante, tal como 

objetivada na organização e estruturação do Estado e nas diretrizes propostas [...], 

correspondiam aos seus interesses e mais aos interesses gerais da nação” (1982, p. 

73). Os discursos de Vargas sempre punham os interesses “da pátria” acima de tudo. 

Mas havia resistência de sua parte em relação aos representantes dos diversos 

segmentos sociais. Não governava com partidos, apenas os deglutia por serem 

necessários. Tanto no seu primeiro governo quanto no segundo, Vargas manifestava 

seu apreço pela classe trabalhadora e se autoproclamava seu defensor. Como era 

acusado pela oposição de populista, considero importante recorrer a Weffort (1980, p. 

159), que traça como peculiaridade do populismo o fato dele surgir “como forma de 

dominação nas condições de ‘vazio político’, em que nenhuma classe tem a 

hegemonia e exatamente porque nenhuma classe se afigura capaz de assumi-la”. Pelos 

aspectos do discurso – demagogia, emocionalidade e a verbiagem social –, Weffort 

qualifica o populismo como “mera exterioridade, fato político sem conteúdo” (Ibidem, 

p. 25). Ou seja, se considerarmos as constantes alusões aos trabalhadores, no momento 

em que eles se sentiam alijados do processo, assim como outros setores se sentiam 

traídos, é possível dizer que Vargas usava uma retórica para encobrir o “vazio 

político”. Weffort observa que Vargas é um exemplo de que embora se possam ter 

bases operárias, “o padrão típico da política permanece limitado aos horizontes da 

pequena burguesia” (Ibidem, p. 34). Por isso, em qualquer de suas formas, o 

populismo implica traição à massa popular (Ibidem). Ainda com referência ao 
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populismo, Weffort cita “conselhos” que um liberal derrotado nas eleições de 1945 

dava a quem pretendia ter êxito na política: “Evite por todos os meios obrigar o povo a 

refletir. A reflexão é um trabalho penoso a que o povo não está habituado. Dê-lhe 

sempre razão. Prometa-lhe tudo que ele pede e abrace-o quanto puder” (Ibidem, p. 

24). Apesar das considerações, Weffort chama a atenção para a dificuldade de um 

profundo conhecimento do populismo, porque “as noções de massa e povo são 

demasiado abstratas para este fim, servem apenas para descrever os aspectos mais 

superficiais do populismo e não permitem conhecê-lo por inteiro” (Ibidem, p. 26).  

Ainda que aqui não se avance nessa questão, o que se verifica é que, em 

1954, Vargas tinha perdido a capacidade de manobrar aqueles que esperavam do 

governo soluções para o custo de vida, habitação, assistência médica e demais 

direitos assegurados pela Constituição. Com Vargas os trabalhadores tiveram vários 

benefícios com a promulgação da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, mas 

isto em 1943, ainda na vigência do Estado Novo. Em 1954, já no regime 

democrático, Vargas continuava tirando dividendos disto, e, em consequência, era 

acusado de populista, que não tinha nada de novo a dizer. Mesmo sendo venerado 

por parte da população, que provavelmente engrossava a massa dos espectadores, 

em Nem Sansão nem Dalila o presidente não é poupado. 

 

3.2.2 Em causa pública 

Num depoimento a Augusto (1989, p. 134), o diretor Carlos Manga disse ter 

sido sua a ideia de associar a trama de Nem Sansão nem Dalila ao contexto sócio-

político, fazendo “uma alegoria da ditadura getulista [...] passando, inclusive, pela 
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corrupção dos meios de comunicação”. Àquela altura, satirizar um governo 

cambaleante que tinha no currículo um período anterior de quase absolutismo era 

uma ideia sedutora, havia muito a explorar, mas Manga concentrou seu discurso 

naquilo que Vargas tinha como maior característica: falar aos trabalhadores e tentar 

se legitimar como seu maior defensor. Horácio, no papel de Sansão, cerca-se de 

auxiliares, mas é centralizador; desfila um elenco de promessas para conquistar o 

apoio dos trabalhadores; e é quem determina como tudo deve ser feito. Ou seja, 

opera sua política como Vargas. Só que Sansão se expressa de forma caricatural, 

reconhecendo, inclusive, a situação caótica do país e dizendo o que talvez grande 

parte dos espectadores gostaria de jogar na cara do próprio governo. 

Em 1954 o cinema desfrutava de uma privilegiada posição na indústria 

cultural e era, em essência, o principal divulgador de hábitos e maneirismos, e 

importante fornecedor de temas para as discussões. É plausível afirmar que seu 

poder de penetração, naquela década, se assemelhava ao da televisão em anos 

recentes. Pode-se acreditar, portanto, que Nem Sansão nem Dalila teve repercussão 

junto à opinião pública e deve ter incomodado a elite política, embora na cultura 

brasileira já esteja incorporado o hábito de rir de si próprio para abafar a culpa. O 

exemplo do que ocorreu com o filme de Manga não se ajusta ao que ocorreu com o 

filme de Carla Camurati, quarenta anos depois. Em 1995 o cinema já não desfrutava 

da mesma posição na indústria cultural e a penetração de Carlota Joaquina foi 

menor, crescendo posteriormente através de locações nas videolocadoras. Assim 

como Nem Sansão nem Dalila carrega a influência política do período, que se revela 

através de uma visão debochada das nossas raízes, bem ao espírito de descrédito 
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após a era Collor. A repercussão junto à opinião pública deve ter sido bem diferente 

da verificada no período getulista, mas o que forneceu foi um material bem 

consistente para reflexão.  
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4 A RETOMADA 

 

Nas referências ao cinema brasileiro, geralmente lhe são atribuídas 

classificações como época, fases ou períodos, uma vez que dessa forma se consegue 

uma certa unidade no estudo da sua história, caracterizada pela falta de continuidade 

na produção. O primeiro bom período a que se referem os historiadores diz respeito 

a quatro anos, entre 1908 e 1911 quando foram produzidos cerca de quarenta filmes. 

Depois disso o cinema entrou numa espécie de declínio, com poucas produções, que 

durou até 1917. De qualquer forma, encontram-se referências àqueles quatro anos 

como a belle époque do cinema brasileiro. Gomes (2001, p. 11) chama o período de 

a idade do ouro do cinema brasileiro, “classificação válida à sombra da cinzenta 

frustração das décadas seguintes”. Segundo Gomes prevaleciam filmes dramáticos 

que reconstituíam os crimes da época. Esta fase chamou tanto a atenção de 

pesquisadores que até resultou no livro A bela época do cinema brasileiro, de 

Vicente de Paula Araújo. Outras fases que já estão sedimentadas a partir desse 

entendimento, compreendem as chanchadas, o movimento do cinema novo e as 

pornochanchadas.  

Há pouco mais de uma década, conhecemos a mais recente delas, a 

Retomada. A denominação não poderia ser mais adequada, uma vez que se referia a 

um período de produções iniciada depois de quatro anos da extinção da 

Embrafilme38, medida que praticamente travou o cinema nacional. Hoje, apesar das 

                                                 
38 Criada em setembro de 1969 pelo governo federal, a Embrafilme desempenhou o papel de produtora e 

distribuidora de filmes brasileiros. Sua extinção se deu em março de 1990 pelo Programa Nacional de 

Desestatização do governo Fernando Collor de Mello. 

 



70 

 

 

discordâncias sobre essa denominação, tanto na crítica quanto no meio 

cinematográfico, Retomada se consagrou como a fase de produções que se iniciou 

por volta de 1994 e durou até o fim da década. Melo (2005, p. 67) observa que o 

termo nos obriga a fazer algumas considerações, pois retoma-se o cinema “porque 

ele já existia antes e, por alguma razão, deixou de existir”. Retomada implica 

também o sentido de fragmentação, descontinuidade. “O fato de o cinema brasileiro 

deixar de existir adquire então uma conotação de fragilidade” (Ibidem). Melo 

considera que paradoxal nesse discurso é que “cinema brasileiro” não corresponde a 

mercado de cinema no Brasil, não significa continuidade. Ou seja: “O que é 

retomado no Brasil [...] não é a atividade cinematográfica em seu conjunto 

(produção-distribuição-exibição), mas um determinado discurso político para 

legitimar a produção de filmes” (Ibidem). Tais considerações não podem ser 

descartadas, mas a atenção deve ser dada à questão do lançamento no mercado de 

uma série de filmes numa fase que o “discurso político” convencionou chamar de 

Retomada.  

Da mesma forma que é incomum se referir à fase com outro nome que não 

seja Retomada, é muito comum surgirem dois nomes associados a ela: Fernando 

Collor de Mello e Carla Camurati. Collor ocupa o lugar na história do cinema como 

o vilão, e Camurati como a responsável pelo filme que marcou o início do 

reaquecimento das produções. Embora se cometa injustiça ao se simplificar a 

história dessa forma, não há como negar a participação de ambos no processo. 

Para o cinema brasileiro, o presidente Fernando Collor está associado ao 

fechamento da Embrafilme, empresa que apoiava a produção e distribuição de 
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filmes. Mas atribuir a Collor a responsabilidade pela falência do cinema brasileiro 

não é o caminho seguro. Em seu livro Cinema de novo: um balanço crítico da 

retomada, Oricchio é cauteloso no julgamento. Prefere dizer que àquela altura, em 

1990, a Embrafilme já estava em franco “processo de deterioração”, e o que Collor 

fez foi apenas dar o “tiro de misericórdia” (2003, p. 25). Mesmo assim, há o 

entendimento de que, para o cinema, Collor foi uma nulidade. No outro extremo está 

Carla Camurati, na época uma diretora iniciante em longas-metragens que 

surpreendeu o público e a crítica com o polêmico Carlota Joaquina, princesa do 

Brazil, levando quase 1,3 milhão de pessoas ao cinema, uma façanha para a ocasião, 

quando ainda havia forte rejeição a filmes nacionais. As produções tinham chegado 

quase ao patamar zero nos anos precedentes e o público estava perdendo sua relação 

com o cinema brasileiro. 

Num artigo publicado na Folha de S. Paulo na ocasião do lançamento de 

Carlota Joaquina, o cineasta e cronista Arnaldo Jabor comparou o trabalho de 

Camurati ao de um pioneiro do passado, que enfrentava o imponderável para 

produzir seu filme: “Ela passou centenas de horas em salas de espera, descolando 

patrocínios, pesquisou história, escreveu o roteiro, dirigiu a produção, fez a mise-en-

scène e, agora, dado o deserto comercial, distribui sozinha o filme no país todo” 

(JABOR, 1995, p. 5). O louvor do cineasta era dirigido não apenas a Camurati, mas 

a todas as mulheres que estavam apostando no cinema, como Ana Maria Magalhães 

(Erotique, 1994), Suzana Moraes (Mil e uma, 1994), Monique Gardenberg 

(produzindo Jenipapo, lançado em 1996), Norma Bengell (começando O guarani, 

lançado em 1996) e a Sandra Werneck, Ana Carolina e Tizuka Yamasaki que 
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preparavam produções. Jabor viu na tarefa destas mulheres a missão de garimpar os 

escombros: 

 

Importa é que as mulheres vieram. Como enfermeiras, vieram ao campo 

de batalha ver os despojos e com os restos começaram a fazer novos 

filmes, livres como mães que perderam os filhos. Como viúvas alegres, 

começaram a filmar sem os maridos castradores e obsessivos burros 

(Ibidem). 

 

De fato, na Retomada, as mulheres tiveram uma presença marcante por trás das 

câmeras no papel de diretoras.  

 

4.1 NOVO FÔLEGO 

 

Dizer que a Retomada se caracterizou por uma profusão de filmes é 

contestável, caso se examine os lançamentos no período. Mas numa comparação 

com os anos imediatamente anteriores fica explícito que houve um reaquecimento. 

De acordo com o Dicionário de filmes brasileiros39 (SILVA NETO, 2002), em que 

constam produções desde 1908, em 1988, 1989 e 1990 foram lançados, 

respectivamente, setenta e um, setenta e dois e cinquenta e nove filmes; em 1991, 

caiu para trinta e sete, e em 1992 para quinze; a seguir vieram os dois anos mais 

sofridos do período – 1993 e 1994 – com nove e treze filmes respectivamente. A 

retomada, propriamente dita, deu-se em 1995, com dezenove produções, quatro 

delas com repercussão junto ao público ou à crítica: Carlota Joaquina (Carla 

Camurati), O quatrilho (Fábio Barreto), Menino maluquinho (Helvécio Ratton) e 

Terra estrangeira (Walter Salles). Posteriormente O quatrilho teve uma parcela de 

                                                 
39 Ver Anexo B  
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responsabilidade no interesse dos brasileiros nos títulos nacionais quando concorreu 

ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e se projetou nas coberturas da imprensa. 

Antes, apenas O pagador de promessas (Anselmo Duarte, 1962) tinha sido indicado 

ao prêmio. Em 1996 e 1997 foram lançados, respectivamente, trinta e sete e trinta e 

quatro filmes, dando a indicação de que, de fato, o setor cinematográfico 

experimentava um aquecimento. No último ano da década foram quase sessenta 

produções. O reaquecimento começou a ganhar fôlego com a promulgação de Lei do 

Audiovisual, em 1993, que deu uma nova roupagem às leis de incentivo fiscal. 

Assim, projetos engavetados ganharam vida, e novos cineastas tiveram sua chance. 

A Retomada só não contornou o problema da distribuição, que historicamente tem 

deixado o cinema brasileiro em ampla desvantagem diante do estrangeiro. Os filmes 

foram sempre lançados com poucas cópias, não chegando à maioria das cidades 

onde ainda existem salas de exibição bem frequentadas. Apenas filmes da Xuxa e 

dos Trapalhões desfrutam de um trânsito ameno no país, mas é preciso considerar 

que estes astros televisivos contam com um público fiel e a divulgação dos filmes 

tem o suporte da mais poderosa rede de televisão do Brasil.  

 

4.1.1 Novos temas e talentos 

A Retomada não pode ser reduzida ao reencontro do público com o cinema 

nacional e à maior disponibilidade de verbas para as produções. Verificou-se 

também no período a revelação de novos diretores e variedade de temas e gêneros. 

Houve, no entender de Nagib, uma “euforia criativa [...] represada ao longo de anos 

de frustrações e afinal expressa numa rica variedade de filmes” (2002, p. 14). A 
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produção nacional deixou de ser preponderantemente do eixo Rio – São Paulo, 

havendo contribuições do Amazonas ao Rio Grande do Sul. A retomada reservou 

ainda espaço para veteranos como Cacá Diegues (Veja esta canção, 1994; Tieta do 

agreste, 1996), José Antônio Garcia (O corpo, 1996), Walter Lima Jr. (A ostra e o 

vento, 1997), Nelson Pereira dos Santos (A terceira margem do rio, 1994; Cinema 

de lágrimas, 1995), Walter Hugo Khouri (Paixão perdida, 1999) e outros. Na 

avaliação de Ismail Xavier, a Retomada foi um período em que “estreantes na área 

do longa-metragem conviveram com cineastas de larga experiência em um clima 

ameno de debate, marcado pela retórica da diversidade (ilusória) e de esboços em 

várias direções” (ORICCHIO, 2003, p. 11). Entre Xavier e Nagib há uma 

dissonância no entendimento do que significou a cinematografia da Retomada. A 

“euforia criativa” de Nagib parece sintetizar com mais precisão o período. 

O fim da Retomada coincide com o fim da década de 1990. Na virada do 

século, as produções já haviam se estabilizado em torno de cinquenta lançamentos, 

embora este número fosse ainda inferior ao verificado antes da extinção da 

Embrafilme. O maior saldo da Retomada pode ter sido o desencadeamento de um 

crescente interesse pelo cinema nacional entre um público com o gosto já por 

demais moldado pelo cinema americano. 

 

4.2 CARLOTA JOAQUINA, PRINCESA DO BRAZIL E O CINEMA PÓS-MODERNO 

 

Dirigido por Carla Camurati, num empreendimento ousado, Carlota 

Joaquina foi uma bem-humorada, mas ácida visão da corte portuguesa que se 
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instalou no Brasil colonial de 1808. No plano do mercado aquele era um momento 

difícil, pois filmes brasileiros tinham pouca ou quase nenhuma aceitação. Mesmo 

assim Camurati o produziu e o dirigiu, e saiu pessoalmente oferecendo-o às 

empresas exibidoras do país. O sucesso surpreendeu. 

Como indica o título, trata-se da controversa história de Carlota Joaquina de 

Bourbon, mulher de D. João VI, dentro de uma abordagem que gerou reações 

entusiasmadas e outras negativas, pois satirizou não apenas a princesa Carlota, com 

o seu incontrolável apetite sexual, mas também D. João VI, caracterizando-o como 

um monarca despreparado, covarde e desleixado. Tal tratamento acabou despertando 

o interesse do público e a atenção de críticos, pois, fundindo história e ficção, deu 

uma versão carnavalizada à presença da corte portuguesa no Brasil. O encontro de 

história e ficção já havia sido experimentado algumas vezes no cinema brasileiro, 

como em Rebelião em Vila Rica (Geraldo Santos Pereira, 1958), Os Inconfidentes 

(Joaquim Pedro de Andrade, 1972), Xica da Silva (Cacá Diegues, 1976), Quilombo 

(Cacá Diegues, 1984) e outros. A releitura de verdades históricas é o que se 

convencionou chamar na literatura de metaficção historiográfica, conceito proposto 

por Linda Hutcheon, que pode ocorrer também na poesia. Na nova narrativa “o 

passado [...] é incorporado e modificado, recebendo uma vida e um sentido novos e 

diferentes” (1991, p. 45).  

Carlota Joaquina é uma paródia alegórica40, mas outra peculiaridade é sua 

construção pós-moderna, em cuja narrativa, diferentemente do que ocorre na 

clássica, o naturalismo é intermitentemente quebrado, o ilusionismo não busca a 

                                                 
40 Também podem ser consideradas paródias alegóricas os filmes Bye Bye Brasil (1979) e Quilombo (1984), 

ambos dirigidos por Carlos Diegues. 
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reprodução do mundo real. A favor da estranheza que provoca, recorro a Carrière: 

“Toda obra forte tem que incomodar. Na verdade, isto é um sinal de sua força” 

(1995, p., 73). Carlota Joaquina é uma paródia ao texto histórico oficial, ensinado 

das disciplinas de História do Brasil, e também ao clássico Independência ou Morte 

(Carlos Coimbra, 1972)41, que por muitos anos, durante o regime militar, ficou 

sendo exibido na televisão na Semana da Pátria. Aqui, a importância será dada a 

alguns aspectos da narrativa que permitem identificá-la como uma paródia pós-

moderna. 

Ao contrário do cinema moderno, que simplesmente rejeitava os cânones 

clássicos, e sempre esteve “em busca desesperada da originalidade e da utilidade 

para seus espectadores” (PUCCI JR., 2002, p. 11), o pós-moderno incorporou 

livremente outros tipos de narrativas. O moderno caracterizou-se pela ruptura com a 

estética hollywoodiana, e ganhou terreno com o Neorrealismo italiano42, a partir do 

fim da Segunda Guerra Mundial, e com a Nouvelle Vague francesa no fim da década 

de 195043. No Brasil, o moderno corporificou-se principalmente no Cinema Novo44, 

que desconsiderava a estética clássica na produção de suas obras. Já nos filmes pós-

modernos há uma nítida apropriação tanto do clássico quanto do moderno, o que é 

visto por certa corrente do pensamento como apropriação indébita. Para Harvey, por 

exemplo, “há pouca certeza quanto à coerência ou ao significado dos sistemas de 

pensamento” que possam ter substituído os sentimentos modernistas (1998, p. 44). 

                                                 
41 Ficha técnica em Anexo A 
42 Dessas correntes sobressaíram filmes como Roma, cidade aberta (Roma, Città Aperta, Roberto Rosselini, 

1946), Ladrões de bicicleta (Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948). 
43 Dois destaques foram Acossado (À Bout de Souffle, Jean-Luc Godard, 1959) e Os incompreendidos (Les 

quatre cents coups), François Truffaut, 1959). 
44 Fomentado pelo cinema moderno europeu, o Cinema Novo produziu obras como Deus e o diabo na terra 

do sol (Glauber Rocha, 1964) e Os fuzis (Ruy Guerra, 1964). Mas as sementes foram lançadas, de acordo com 

Xavier (2001, p. 16), por Nelson Pereira dos Santos, com Rio 40 graus (1955) e Rio Zona Norte (1957). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
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Harvey situa o surgimento desses sistemas entre 1968 e 1972 “a partir da crisálida 

do movimento antimoderno dos anos 60” (Ibidem).  

O pós-modernismo ocorre em vários “domínios” (Hutcheon), como no 

cinema, na literatura, na poesia, na pintura, na escultura, na dança, na televisão, na 

filosofia, na psicanálise e na arquitetura, entre outros (1991, p. 19). Na sua análise, 

“é um fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte os próprios 

conceitos que desafia” (Ibidem). Dessa forma, provoca reações dentro das correntes 

mais puristas. Hutcheon define o que chama de pós-modernismo como 

 

 

Fundamentalmente contraditório, deliberadamente histórico e 

inevitavelmente político. Suas contradições podem muito bem ser as 

mesmas da sociedade governada pelo capitalismo recente, mas, seja qual 

for o motivo, sem dúvida essas contradições se manifestam no importante 

conceito pós-moderno da presença do passado (Ibidem, p. 20). 

 

Foi com o título de “Presença do Passado” que, observa Hutcheon, a Bienal de 

Veneza de 1980 “assinalou o reconhecimento institucional do pós-modernismo na 

arquitetura” (Ibidem, p. 20). O pós-modernismo, ao recuperar “o passado da arte e 

da sociedade”, estabelece com ele um “diálogo irônico”. Na arquitetura, um dos 

exemplos citados é o projeto de casas familiares do americano Stanley Tigerman que 

teve como modelo a suntuosa Villa Madana de Roma, projetada em 1516 pelo 

mestre da pintura e arquitetura Rafael (Raffaello Sanzio).  Mas para Jameson (1996, 

p. 28), que analisa diferentes expressões da cultura contemporânea, o pós-

modernismo em arquitetura pode apresentar-se como “uma espécie de populismo 

estético”, em que há  

 

o apagamento da antiga fronteira entre a alta cultura e a assim chamada 

cultura de massa ou comercial, e o aparecimento de novos tipos de texto 
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impregnados das formas, categorias e conteúdos da mesma indústria 

cultural que tinha sido denunciada com tanta veemência por todos os 

ideólogos do moderno. (Ibidem). 

 

Na literatura, o que o pós-modernismo tem de mais singular é a metaficção 

historiográfica, uma apropriação de “acontecimentos e personagens históricos” 

(HUTCHEON, 1991, p. 21). Romances como A mulher do tenente francês, de John 

Fowles, e Os filhos da meia noite, de Salman Rushdie, são exemplos também 

citados dentro da corrente pós-modernista.  

No que concerne ao cinema pós-moderno, Brazil, o filme45 (Terry Gilliam, 

1985) é uma das indicações de Hutcheon como obra pós-moderna, pois há nele 

muitas referências lúdicas e paródicas a outros filmes. Uma delas inspirada na 

famosa Escadaria de Odessa, de O Encouraçado Potemkin (Sergei Eisenstein, 

1925), em que o carrinho de bebê que desce desamparado pela escadaria é 

substituído por um aspirador de pó no filme de Terry Gilliam. 

No Brasil, Carlota Joaquina tornou-se um marco do cinema pós-moderno, 

pois incorpora o sistema clássico e, ao mesmo tempo, o subverte. Trabalha com 

planos, campo e contra-campo, seqüências, cortes, cenários, iluminação e todo o 

conjunto de técnicas adotado pelo cinema clássico. Mas assume um “caráter 

híbrido” (PUCCI JR., 2006, p. 374). Corra Lola, corra46, (Tom Tykwer 1998), 

também pós-moderno, tem cenas da correria da protagonista Lola pela escadaria do 

seu prédio que se transformam em animação. No pós-moderno não há qualquer 

intenção de manter o ilusionismo, e para isso “recursos não clássicos se articulam a 

fim de romper o que o senso comum admite como semelhante ao real” (Ibidem, p. 

                                                 
45 Brazil (Inglaterra), com Jonathan Pryce, Charles McKeown e Robert De Niro. 
46 Lola Rennt (Alemanha), com Franka Potente e Moritz Bleibtreu. 



79 

 

 

372). Nesta linha, Pucci Jr. cita O fundo do coração47 (Francis Ford Coppola, 1982), 

uma mescla de musical e comédia romântica, mas cujos “procedimentos 

antinaturalistas ao estilo moderno rompem com a tradição do verossímil, usual em 

filmes hollywoodianos e afins” (Ibidem). Em No fundo do coração, por exemplo, 

isto se dá através da intercalação de cenas simultâneas que ocupam às vezes o 

mesmo espaço. É comum, portanto, o uso de elementos da narrativa clássica “porém 

mesclados com sucessivas quebras do ilusionismo” (PUCCI JR., 2005, p. 192).  

Essa capacidade de absorver diferentes formas não é bem recebida por 

teóricos como Harvey (1998, p. 49), que diz ser espantosa essa “total aceitação do 

efêmero, do descontínuo e do caótico”. O pós-modernismo, no seu entender, “nada, 

e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como se isso 

fosse tudo o que existisse” (Ibidem).  Outra oposição vem de Jameson, que busca na 

comparação das obras Um par de botas, de Van Gogh, e Diamond dust shoes, de 

Andy Warhol, subsídios para considerar como a mais importante característica do 

pós-modernismo “um novo tipo de achatamento [...], um novo tipo de 

superficialidade no sentido mais literal” (1996, p. 35). Para Jameson, os sapatos de 

Warhol, que começou sua carreira como ilustrador de moda de calçados, 

caracterizam a mercantilização a que se subordina o pós-modernismo. Ou seja, há 

uma preocupação por parte dos detratores do pós-modernismo com a contaminação 

da arte pela cultura de massa.  

Como um dos objetivos deste trabalho é identificar Carlota Joaquina como 

obra de apoio à construção da consciência crítica, para a qual se entende como 

necessária a aceitação popular, volto a recorrer a Pucci Jr. (2003a, p. 210) que 

                                                 
47 0ne From The Heart, com Frederic Forrest, Teri Garr, Raul Julia e Nastassja Kinski. 
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assinala como um dos traços do cinema pós-modernista “a comunicação com o 

público através da utilização lúdica de elementos da industrial cultural”, ainda que 

estes elementos sejam subvertidos. Esta referência, que uso em defesa de Carlota, 

vem apoiada pela observação de que se trata de “um olhar sofisticado que se dirige 

para a cultura popular de massa, sem se submeter a ela ou atacá-la” (Ibidem, p. 240). 

Para efeito deste estudo, a preponderância será dada à narrativa. 

 

4.2.1 Sinopse II 

Tomamos contato com a infanta espanhola – depois princesa do Brasil e 

rainha de Portugal – Carlota Joaquina (Ludmila Dayer / Marieta Severo) através da 

menina escocesa Yolanda (Ludmila Dayer), que se imagina no lugar da princesa ao 

ouvir a história dela narrada por um amigo (Brent Hieatt).  Yolanda se vê no papel 

da infanta ainda na corte espanhola e depois acompanha o desenrolar de sua vida na 

fase adulta em Portugal e no Brasil, sempre com a interferência da narração do 

escocês. Carlota casa-se aos dez anos de idade com D. João VI (Marcos Nanini), 

mas demora a consumar o casamento e, quando isto ocorre, mostra-se ninfomaníaca, 

trai D. João VI e mata um dos seus amantes para que ele não pertencesse a outra 

mulher. Com as ameaças de Napoleão Bonaparte invadir Portugal, a corte foge para 

o Brasil, onde se dá o principal desenrolar da história. D. João se revela um monarca 

de pouca fibra e habilidade, manipulado pelos ingleses, e Carlota lança-se numa 

incontrolável maratona sexual com diferentes parceiros. Por ciúmes mata a mulher 

de um deles, Carneiro Leão (Norton Nascimento), um negro por quem se 

apaixonara. Ao regressar com a corte para Portugal, Carlota joga no mar o par de 
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sapatos que calçava, para não levar nem a poeira do Brasil, de tanto ódio que nutriu 

pela colônia. Em Portugal, por tramar contra D. João, Carlota é confinada num 

Castelo e se suicida. O filme é trilíngue: narrado em inglês pelo escocês, falado em 

castelhano na corte de Madri, e em português. 

 

4.2.2 Narrativa II 

Instigante e polêmico em relação à sua versão da história, Carlota Joaquina 

teve muitos méritos na sua produção que, como observa Geraldo Nascimento (2001, 

p.48), se caracterizou por aproveitar criativamente os recursos, fazer uma edição 

cuidadosa, e por usar de forma inteligente as articulações sincréticas da linguagem. 

Para Arthur Autran (2001, p. 107) o que chamou a atenção no trabalho de Camurati 

foi a ambiguidade gerada com a “leitura banal da história política”, mas trabalhada 

“com códigos cinematográficos muito enraizados no imaginário nacional”, que deu 

ao filme “uma dissonância especial”. Mas dentre as virtudes de Carlota Joaquina 

uma das mais evidentes é a exploração dos recursos de iluminação e cores. Martin 

(1990, p. 71) assinala que a cor pode ter uma função expressiva e metafórica. A 

passagem do mar escocês, cinzento e frio, para a corte espanhola, de tons quentes, 

acentuadamente no vestuário de Carlota, dá a medida em que isto pode ocorrer.  Na 

Espanha, prevalece a alegria, a dança, a música, e a infanta é cercada por uma 

atmosfera vibrante, de cores vermelhas que simbolizam a vida, a paixão e o amor 

(LURKER, 1997). As cores nos introduzem à prevalência do carnal em sua vida. O 

seu vestuário também é simbólico, pois o vermelho permanece como sua marca, do 

princípio ao fim, como se fosse a metáfora do seu estado de alma. As cortes 
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portuguesa e brasileira mergulham na penumbra, num ambiente inóspito de tristeza e 

frieza humana. O exterior brasileiro, ao contrário, explode em cores vivas e intensas. 

O uso da luz e das cores neste filme não difere das aplicações que ocorrem no 

sistema clássico. O pós-moderno, como já dito, opera com diferentes referências. 

Para que se possa identificar Carlota Joaquina como uma obra pós-

moderna, temos a favor o que Pucci Jr. (2006, p. 372) aponta como uma de suas 

características: hibridismo entre ilusionismo clássico e o distanciamento modernista. 

Não há uma preocupação com a pureza da narrativa, e o fake48 é incorporado 

livremente. Temos um exemplo numa das primeiras seqüências, quando a menina 

Yolanda, narratária da história contada por seu amigo, imagina-se na corte 

espanhola de 1785 no papel da infanta Carlota, aos 10 anos de idade, sendo 

sabatinada como requisito para desposar o infante português D. João VI. Diante da 

sua demonstração de conhecimentos em torno de Velásquez, Cervantes e a Bíblia, as 

manifestações e os murmúrios de admiração da corte transformam-se no som de um 

vento, enquanto a câmera “varre” o ambiente numa panorâmica. Isto, logo depois de 

o escocês ter dito que aquela festa “era a calmaria antes da tempestade que varreria 

muitas monarquias da Europa”. Carlota protagoniza inúmeros fakes e quebras do 

ilusionismo, em momentos como o da sua noite de núpcias, quando dá uma mordia 

na orelha de D. João VI mais parecendo um ataque canino. Outro momento desses é 

o encontro com seu amante Carneiro Leão ao som de Tico-tico no fubá, ou ainda o 

da descoberta de pelos enormes em seu rosto, fakes que serão tratados mais adiante.  

Considerando-se os textos históricos que prevaleceram até então na maioria 

das narrativas, Carlota Joaquina subverte a ordem. A história foi carnavalizada e os 

                                                 
48 Falso. 
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personagens apresentados sem nenhuma das qualidades que os textos canônicos lhes 

conferem. Ou seja, temos em Carlota uma “reelaboração crítica” (Hutcheon). Na 

nova abordagem, os personagens da história são ridicularizados, e as memórias da 

corte são postas às avessas. A começar pela forma como D. João VI vem para o 

Brasil, depois de uma tresloucada fuga de Portugal durante a noite. Seu medo de 

tempestades e do mar revela-se através de crises nervosas em que o príncipe rola no 

chão, quase com convulsões. Da mesma maneira ocorre com a chegada da corte ao 

Brasil, com todos famintos, doentes, esfarrapados e cheios de piolhos. O cortejo 

pelas ruas do Rio de Janeiro, com os personagens protegidos com panos na cabeça e 

cheios de coceira contraria qualquer imagem anterior. Subverte totalmente o caráter 

heroico com que a questão sugere ser tratada. Não entra aqui o mérito dos relatos de 

fundo, pois para a metaficção historiográfica, a existência ou não de registros fiéis 

do que conta a história não é empecilho na criação da narrativa. Ela pressupõe que 

não se pode ter certeza nem do que dizem os registros históricos mais confiáveis. O 

pós-modernismo, no dizer de Hutcheon, não nega a existência do passado, mas 

“questiona se jamais poderemos conhecer o passado a não ser por meio de seus 

restos textualizados” (1991, p. 39). A “presença do passado” (Hutcheon) na 

metaficção historiográfica é bem construída no filme Zelig49 (Woody Allen, 1983). 

Temos aqui um pseudodocumentário sobre Leonard Zelig, personagem que se 

adaptava, como um camaleão, às situações vividas, modificando, inclusive, sua 

aparência. O filme é em preto e branco, com voz over50, à maneira dos 

documentários dos anos de 1940, em que Leonard Zelig (Woody Allen) atua em 

                                                 
49 Zelig, com Woody Allen e Mia Farrow. 
50 Também conhecida como a “voz de Deus”, é a voz que domina, que tudo sabe, que narra. 
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cenas reais do passado. Há inúmeros elementos para o reconhecimento de que é um 

documentário fake, a começar pela história absurda que se reporta a um passado 

distante com a presença de Woody Allen, uma figura contemporânea mundialmente 

conhecida como ator e diretor.  

A incerteza sobre o passado dá liberdade ao pós-modernismo e, no caso, à 

metaficção historiográfica, de criar versões discordantes para aquilo que já está 

consagrado. Numa comparação com textos clássicos, especialmente o filme 

Independência ou morte, temos, por exemplo, em Carlota Joaquina, uma passagem 

pouco cerimoniosa, em que D. João, antes de retornar a Portugal, aconselha D. 

Pedro I a não deixar nenhum aventureiro lançar mão da coroa. No Independência ou 

morte a conversa carrega a pompa do palácio: D. João se aproxima de D. Pedro e, ao 

som de acordes entre épicos e melancólicos, cerimoniosamente lhe dá o famoso 

conselho para o caso da separação do Brasil de Portugal. Em Carlota Joaquina é 

uma conversa afetiva e descontraída entre pai e filho no meio do bosque. Sem 

acordes, mas ao som do canto dos pássaros, D. Pedro insiste para que o deixe ficar 

no Brasil, com o que D. João concorda e lhe dá o conselho sobre a coroa. Outra cena 

marcada pelo descompromisso com textos canônicos é a fundação do Banco do 

Brasil. Relacionada na História como um dos benefícios conquistados com a vinda 

de D. João VI, em Carlota é tratada como uma artimanha palaciana, sem escrúpulos, 

visando arrecadar fundos para despesas da corte e para satisfazer exigências da 

coroa inglesa. Entre os vários nomes sugeridos para o banco figurou até o próprio 

“Banco D. João” prontamente respondido com bajulatórios aplausos. Mas foi com 
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expressão de oportunismo do príncipe que todos acederam à ideia do pomposo nome 

de “Banco do Brasil”. 

 Outro elemento comum na narrativa pós-moderna, e bem presente em 

Carlota Joaquina, é o fake. Não que a narrativa clássica não tenha lançado mão do 

recurso. Na paródia clássica o fake é naturalizado. Em Nem Sansão nem Dalila há 

rádio, telefone e outros apetrechos do mundo moderno numa história que ocorre há 

mais de três mil anos. A solução para naturalizá-lo é mostrar que tudo não passou de 

um sonho. Mas devido às suas características, o recurso incorporou-se com grande 

facilidade ao pós-moderno. Em Carlota Joaquina, o fake apresenta-se especialmente 

com interferência da princesa, como na mordida que a infanta Carlota dá na orelha 

do infante D. João na noite de núpcias. A mordida é antecedida por um close da 

boca aberta de Carlota ao som de um rosnar de cachorro. A cena pode ser entendida 

como uma metáfora da agressividade da princesa, que foi evidente até o fim de sua 

vida. Pucci Jr. observa que o fake gera uma ironia, “cujo sentido é desnaturalizar a 

representação” (2004, p. 197). Isto independe de ser um filme ou um romance 

literário. “Qualquer que seja a obra, o fake surge sempre carregado de ironia [...], é 

uma marca a indicar um sentido irônico” (Ibidem, p. 198).  Quando Carlota se lança 

sobre seu amante Carneiro Leão numa relação sexual, a interferência é da trilha 

sonora. Ela, espanhola, que não esconde seu preconceito de cor, agora está 

envolvida com um negro. O encontro é acompanhado do choro Tico-tico no fubá, 

composto em 1917, cerca de um século depois daquele suposto encontro amoroso. É 

evidente a presença do fake. A música, no entanto, cria a atmosfera propícia a se 

entender que finalmente ali Carlota se rende ao mundo tropical. Como observa 
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Bordwell (BORDWELL; STAIGER; THOMPSON, 1985, p. 34), “a música muitas 

vezes expressa os estados mentais do personagem”. É o caso do momento em que 

Carlota, apoiada pela trilha sonora que sugere uma tourada, posta-se com a mão na 

cintura e fica bufando diante do seu amante, como um touro na arena, pronta para 

atacá-lo. Para o pós-modernismo não importa se a trilha sonora é anacrônica, o que 

interessa é o seu efeito. A princesa ainda é vítima de uma situação incomum quando 

amanhece com um tufo de cabelos, na dimensão de um bigode, na bochecha. As 

situações, por serem inverossímeis na vida real, podem ser entendidas como 

metáforas. O tufo de cabelos no rosto surge na hora em que Carlota começa a se 

sentir rejeitada, e para uma mulher que tem na conquista amorosa o maior trunfo de 

sua vida, a maculação na sua aparência é mortal. O cabelo no rosto pode ser visto 

como a projeção do seu pavor diante de sua decadência. Fake ainda é o que ocorre 

quando Carlota, ao deixar o Brasil com a corte, lança seus sapatos na baía da 

Guanabara para não levar “nem o pó”. Ao caírem no mar os sapatos submergem 

entre corais e se assentam no fundo de um aquário. A princesa livra-se do pó, mas 

também dos sapatos, objetos de seu fetichismo. É como se tentasse pôr a pique todo 

o seu passado e suas lembranças da colônia. Mas o desejo é tão irreal quanto um 

fundo de mar cristalino como o de um aquário. Há outra possibilidade. Assim como 

o Brasil, puro e belo, a acolheu, um mar límpido de beleza irreal transforma o último 

insulto em poesia. O desfecho de Carlota pode significar ainda transformação. Para 

Nascimento (2001, p. 61), os sapatos caem num coral, “onde a vida [...] se refaz, 

podendo transformar, como na ostra, dor em beleza, em uma pérola”.  
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Centrando-se nos personagens, o que se tem nesta carnavalização são 

figuras históricas sem a aura, contrariando a tendência do cinema clássico de sempre 

preservá-la. Carlota Joaquina não põe em dúvida a existência dos personagens dos 

textos oficiais, mas nos apresenta uma princesa muito diferente das fábulas, 

cometendo assassinatos, traindo o marido com diversos amantes, inclusive numa 

situação ultrajante para D. João: durante o velório de sua mãe, D. Maria I, dentro do 

próprio palácio. Carlota apresenta-nos, também, um rei esfarrapado e servil, sempre 

propenso a se curvar diante das “recomendações” inglesas. Até as necessidades 

biológicas do monarca, tido como o fundador da nacionalidade brasileira, são postas 

em relevo.  Numa visão contrária ao pós-modernismo, tais tratamentos se 

encaixariam no que Parente (1998, p. 55) classifica como “parte desse grande 

complô de sujeição, que não há mais verdade nem história”.  

Mas o que esta carnavalização faz é aproveitar-se das possibilidades 

narrativas da metaficção historiográfica, e cumprir o que Hutcheon lhe atribui como 

característica: lançar dúvida sobre “a própria possibilidade de qualquer sólida 

‘garantia de sentido’, qualquer que seja sua localização no discurso” (1991, p. 81). 

Hutcheon vê esta questão coincidir com a contestação do filósofo francês Michael 

Foucault “ao fato de a possibilidade de conhecimento permitir, em algum instante, 

qualquer verdade final e autorizada” (Ibidem). Os textos originais, portanto, não 

podem garantir sentido absoluto da experiência histórica. Carlota Joaquina é uma 

dúvida lançada sobre o nosso passado, mas sem negar sua existência. Mais 

importante para o pós-modernismo do que reconstituir a verdade histórica é, por 

meio de uma versão do passado, dirigir o olhar para os problemas do presente. 
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5 O ESTADO INDIGENTE 

5.1 NOBREZA CARICATA 

Ao permanecer no Brasil por dez anos, a partir de 1808, o comerciante 

inglês John Luccok observou o povo e seus costumes e, mais tarde, de volta à 

Inglaterra, escreveu o livro Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do 

Brasil. Quem transcreve partes dessas observações é Paulo Prado no livro Retrato 

do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. Através de Prado ficamos sabendo da 

primeira impressão que Luccok teve do Rio de Janeiro: “Uma das mais imundas 

associações de homens debaixo dos céus” (1997, p.56). A visão depreciativa do 

Brasil, com qualificações dessa natureza é comum nas narrações feitas por europeus 

que aqui aportaram nos séculos passados, mas o testemunho de Luccok é importante 

porque ele faz referências à chegada da corte portuguesa em 1808 e pinta um retrato 

nada lisonjeiro dela e do meio em que vivia. Na citação de Prado, Luccok revela que 

nada havia de pomposo nos nobres portugueses: “A presença da corte, antiquada, 

pobre, desmazelada, imprimia aos diferentes aspectos da vida fluminense o tom 

caricatural, que por tão longos anos caracterizou o cerimonial monárquico do Brasil” 

(Ibidem, p 156). A descrição contrasta com a suposta chegada grandiosa, com que a 

história oficial tende a retratar o desembarque no Brasil dos fugitivos de Napoleão. 

Tais observações vêm a propósito de Carlota Joaquina, que faz lembrar o 

relato de Luccok, especialmente no desmazelo dos nobres no desembarque, e 

provocou certo alvoroço entre historiadores adeptos do mito da dignidade 

aristocrática. A reação, inclusive, ultrapassou as fronteiras brasileiras. Num 

depoimento prestado à Folha de S. Paulo em julho de 1995, Carla Camurati, 
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afirmou que o diretor do Festival de Cannes, Giles Jacob, rejeitou o filme por ter 

“um olhar cruel” sobre a Europa (COUTO, 1995, p. 5). Na condição de paródia, que 

tem como texto de fundo os relatos canônicos da história e o ufanista Independência 

ou morte, produzido no ano do sesquicentenário da independência do Brasil, Carlota 

Joaquina não poderia tratar com seriedade a vida da princesa e da corte portuguesa, 

pois, como observa Sant’Anna, na paródia os dois planos devem ser discordantes 

(1999, p. 13). Isto permitiu a Camurati imprimir bom humor à trama e, mais ainda, 

criar uma narrativa carnavalizada dentro do que Linda Hutcheon propõe como 

metaficção historiográfica, em que ficção e história se confundem. Ainda assim, 

houve interpretações que desabonaram essa intenção. Numa análise mais severa, 

Eduardo (2005a, p. 56) observa que ao flagrar “o ridículo da nossa elite por meio de 

caricaturas assumidas como tal”, a câmera de Camurati faz saltar aos olhos e aos 

ouvidos “a inviabilidade de um futuro para o Brasil”. Sem essa perspectiva sombria, 

mas privilegiando os textos canônicos, o historiador Ronaldo Vainfas (2001, p. 229-

235) levou em consideração até os protestos da família imperial, e apontou “erros” 

como a dança flamenca na “corte afrancesada dos Bourbons”, incomodou-se com as 

gravuras de jacarés, lagartos e insetos, e condenou a “obsessão em divulgar 

estereótipos sobre a história do Brasil e sobre o Brasil”. Para Vainfas, o filme não 

passou de uma caricatura “de mau gosto”. Já a cena de D. João VI fazendo suas 

necessidades na frente da filha despertou outra reação. Nem o humor com que é 

tratada abranda a disposição de se lançar sobre o filme e a esta cena em particular a 

acusação de embuste. Para o cineasta e crítico Oswaldo Caldeira (1998, p. 15), o 

espectador é induzido a pensar que finalmente “está vendo toda a verdade”. Sob o 
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argumento de que defecar e despachar ao mesmo tempo era coisa banal na época, 

Caldeira diz que o “fato” é usado para impressionar os desprevenidos, “levados a 

uma distorção aparentemente a serviço de uma espantosa desmistificação, de uma 

inusitada revelação da verdade” (Ibidem, p. 95).  

A falta de uma dimensão histórica aliada à boa receptividade do público foi 

também argumento usado para condenar Carlota. Desta vez, por parte de Bernardet. 

O conjunto da obra, no que diz respeito aos cuidados da produção, da direção de arte 

e atores, motivou de sua parte alguns elogios, que não foram extensivos à trama e 

aos personagens: 

 

[...] O tédio se infiltra, porque o drama, a ação nunca está realmente nas 

imagens tornadas ilustrativas, resultando disso personagens monocórdios, 

o rei evidentemente [...], mas inclusive a própria Carlota. [...] O problema 

é: onde está a história? Onde estão a ação, o drama, o conflito? O que 

pensar de uma sociedade ou de um segmento de sociedade que aplaude 

espetáculos de que a história, o drama, o conflito foram eliminados, 

empurrados para fora do espetáculo? De que maneira essa sociedade vive 

e faz a sua história? [...] como se [...] refletisse uma falta, uma carência de 

iniciativa histórica (1995, p. 86). 

 

Carlota Joaquina parece querer provocar reações já a partir do seu título, em 

que Brazil está com a grafia inglesa, e aumentá-las no momento em que a história 

ganha vida através da narração e visão de dois escoceses. Contra uma possível 

interpretação xenófoba do “Z”, existe o argumento de que a paródia se reportou ao 

título que a princesa tinha em 1808, quando a grafia da língua portuguesa era mista e 

usualmente Brasil aparecia escrito com a letra z51. Contudo, tanto a grafia quanto a 

narração inglesa, apoiada por legendas, permitem a leitura de que a visão que se 

imprime é a do estrangeiro, que geralmente olha com desprezo para os colonizados. 

                                                 
51 Para ilustrar: o primeiro jornal brasileiro chamou-se Correio Braziliense e foi fundado em 1808 por 

Hipólito da Costa. Por estar proibida a publicação de jornais e livros no Brasil, Hipólito teve que editá-lo em 

Londres. 
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Ou, ainda, a visão que os colonizados acham que o estrangeiro deva ter. Vainfas 

considerou tal artifício dispensável, pois “passa a ideia de que a narrativa da nossa 

história é coisa exótica a ser contada para entreter indóceis e amáveis meninas à 

beira do mar do Norte” (2001, p. 233).  

Entretanto, são carnavalizadas as tintas que dão vida à princesa Carlota, como 

também a D. João VI, considerado por historiadores, como Oliveira Lima (1865 – 

1928), o “fundador da nacionalidade brasileira”. Não há qualquer preocupação com 

o texto canônico da história. Hutcheon sintetiza pensamentos de teóricos como 

Rorty, Baudrillard, Foucault e recorre ao termo cunhado por Lyotard ao dizer que 

“nenhuma narrativa pode ser uma narrativa mestra natural: não existem hierarquias 

naturais, só existem aquelas que construímos” (1991, p. 31). Não se pode descartar a 

possibilidade de que a versão pós-moderna da história de Carlota e D. João VI tenha 

subvertido interpretações já cristalizadas pelos textos canônicos. Mas aqui o que se 

considerara fundamental é que “o discurso constrói a sua verdade” (BARROS, 1990, 

p. 64). O que nos importa é que o enunciador “fabrica discursos que criam efeitos de 

verdade ou de falsidade, que parecem verdadeiros ou falsos e como tais são 

interpretados” (Ibidem). 

 

5.1.1 Sem glamour  

Em Carlota Joaquina, a história é suporte para o registro de um período do 

Brasil colonial, com a ficção se fazendo presente. Tanto que a narração é feita à 

beira-mar, supostamente na Escócia, para a menina Yolanda, que se imagina no 

papel da infanta. Na visão dela, a princesa Carlota não tem o que oferecer a seus 
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súditos. Desde a infância é vista como hábil e inteligente, mas extremamente 

arrogante. O filme explora este lado pouco recomendável na personalidade de uma 

criança quando Carlota, diante da indecisão da aia em responder-lhe se ela era mais 

bonita que a princesa Margarida, ameaça quebrar-lhe todos os ossos e deixá-la sem 

sobremesa. Nada demais uma pequena dose de infantilidade, mas neste caso é a 

demonstração da sua personalidade agressiva, sua arrogância e sua tendência à 

vingança. A primeira demonstração concreta desse traço vem com o assassinato 

passional do jardineiro da Quinta do Ramalhão, onde Carlota vivia. Depois do seu 

casamento com D. João VI, o jardineiro tornou-se seu amante e Carlota prefere vê-lo 

morto a casado. Essa construção deixa claro que não há compromisso com a 

história. A proposta de Camurati está explícita nas palavras do escocês quando diz 

que a sua versão não é a única. Eduardo (2005b, p. 142) observa que, dessa forma, 

pelo menos no plano das intenções a diretora livra-se da responsabilidade com o 

material: “Primeiro porque a história é narrada por um personagem, segundo porque 

essa narração é só uma entre as possíveis” (Ibidem).  

Há duas passagens significativas para a princesa: da corte espanhola para a 

portuguesa, e desta para o Brasil. Embora ostente o nome Bourbon, uma das linhas 

nobres mais respeitadas da Europa, a passagem de Carlota da Espanha para Portugal 

representa o primeiro passo da sua prematura decadência. Ao contrário da corte 

espanhola, onde prevalece a alegria e a música, na corte portuguesa prevalece o 

silêncio; todos passam o tempo em torno da mesa e conversam baixo, pois o rei está 

doente, à beira da morte. E a supremacia da Espanha sobre Portugal fica evidente já 

nos arranjos do casamento de Carlota com D. João, em que o rei, avô de Carlota, se 
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mostra preocupado com a frágil saúde do infante português, que o levou a fazer 

quatro sangrias52. Diante da surpresa do rei com tal tratamento o emissário 

português lhe assegura que quatro ou cinco sangrias em Portugal equivalem a uma 

na Espanha. É certamente uma alegoria do desenvolvimento português que deixava 

as duas nações em diferentes patamares.  

A segunda passagem e a mais significativa na vida de Carlota é a vinda para o 

Brasil. É contra a sua vontade que embarca junto com quinze mil portugueses para 

fugir de Napoleão. Este é o segundo passo na sua decadência como nobre, pois o 

Brasil, uma colônia de Portugal sem a educação européia, era, para ela, apenas um 

lugar selvagem; na concepção de Carlota, uma terra de “macacos, negros e índios”. 

Mesmo tornando-se sede da monarquia, Carlota não se livra um instante do ódio que 

nutre do Brasil. E o ódio por D. João talvez seja ainda maior, pois ela o considera um 

inútil, um covarde, e o trai com diferentes amantes, não tendo qualquer respeito pela 

figura do marido e chefe de estado. A sua passagem pelo Brasil fica marcada por suas 

aventuras sexuais e sua paixão pelo negro Carneiro Leão, com quem teve um 

romance conturbado. Com ciúmes, Carlota comete o seu segundo assassinato, desta 

vez deixando como vítima a mulher de Carneiro Leão. Mas a marca que sintetiza essa 

etapa da sua vida é, na verdade, sua volta para Portugal, quando da amurada do navio 

atira seus sapatos ao mar. Se há algo para dizer a seu favor, como observa Pucci Jr., 

talvez seja somente “a superação do preconceito racial quando se apaixona pelo 

negro” (2000, p. 143). O temperamento indócil e agressivo de Carlota em várias 

passagens de sua vida, aliado a uma feição às vezes repulsiva, torna-a uma figura 

caricata, no sentido de que tem traços exagerados – uma espécie de desforra pelo seu 

                                                 
52 Tratamento médico que consistia em extrair sangue do paciente, muitas vezes por meio de sanguessugas. 
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ódio ao Brasil. Como sintetiza Lima (1963, p. 33), “o homem vinga-se de seus 

semelhantes, atribuindo-lhes defeitos, criando ou acentuando desvios anatômicos, 

especialmente os da fisionomia, capazes de exprimirem os vícios que pretende 

castigar ou os ridículos exigindo corretivo”.  O extravagante da princesa posto em 

relevo em Carlota, reforça a imagem da mulher incomum já explorada em romances 

e biografias como Memórias secretas de D. Carlota Joaquina, escritas por seu 

secretário, o espanhol José Presas, Carlota Joaquina, a rainha devassa, do brasileiro 

João Felício dos Santos, Os escândalos de Carlota Joaquina, do brasileiro Assis 

Sintra, Carlota Joaquina, rainha intrigante, do inglês Marcus Cheke, e D. Carlota 

Joaquina: chronica episódica, do português César da Silva. Azevedo (1997) observa 

que as biografias com a “lenda negra ou anedótica” que marca a vida e trajetória da 

princesa Carlota “trazem desde o título o rancor e o desprezo que a história sente 

pela personagem”. A história a que Azevedo se refere não é a oficial. 

Na “reelaboração crítica do passado” o filme de Camurati parodia a 

grandiosidade com que se revestem os textos oficiais. Corseuil (2001, p. 310) 

observa que Carlota constrói “uma alegoria da relação do Brasil com Portugal e das 

relações dos brasileiros com o seu próprio passado”. É uma nova versão da história, 

sem o caráter mítico que geralmente é dado a personalidades e às origens da nação. 

 

5.1.2 Fundação da anarquia 

Em contraste com a personalidade explosiva de Carlota, temos a figura 

pacata de D. João VI, que na sua fuga de Napoleão contribui para que o Brasil se 

tornasse independente. Como a ele são atribuídos vários benefícios que tiraram o 

Brasil da condição de colônia, sua imagem é até certo ponto protegida pela história. 
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Em Carlota Joaquina, no entanto, não há a preocupação de evitar abalos à sua figura 

quando a fragilidade é apontada como sua principal característica. Para uma versão 

carnavalizada, a figura mítica do rei, às avessas, torna-se frágil como homem, como 

marido e como soberano. Alçado à posição de príncipe regente por conta do 

impedimento de sua mãe, D. Maria a Louca, mostra-se covarde e inoperante desde o 

momento em que as responsabilidades do estado recaem sobre os seus ombros. 

Mostra-se covarde novamente quando percebe que as tropas de Napoleão Bonaparte 

estão atravessando as fronteiras portuguesas, e se vê obrigado a seguir os planos do 

Lorde Strangford e fugir para o Brasil. Sua covardia chega ao extremo diante da 

iminência da viagem numa noite chuvosa, quando parece que vai ter um colapso 

cardíaco. Este caráter, porém sem os excessos, aparece novamente na sua vida no 

Brasil, onde sua mulher se torna o maior problema. Carlota o trai sob os seus olhos e 

a única atitude que toma diante do desrespeito é dar cargos e terras aos amantes dela 

para que se afastem. A sua relação com Carlota é, na verdade, uma guerra conjugal e 

política, só vencida por ele por ter a seu favor o controle do poder.  

Voltando ao relato do inglês, reproduzido por Prado, temos um retrato do 

que era a passagem de D. João VI pela cidade: 

 

Subitamente, um rebuliço: ajoelhavam-se todos. Era a sege real, 

balouçando-se nas correias, puxada por duas mulas de arreios 

remendados, guiadas por um lacaio de libré gasta e desbotada. Dentro, o 

sorriso boquiaberto, de adenoidiano53, do príncipe regente (1997, p. 157). 

 

Vemos que o lacaio que guiava as mulas estava com uma veste gasta e desbotada. O 

que Luccok registrou da sua indumentária é a própria imagem do príncipe em 

                                                 
53 D. João VI tinha um problema causado por hipertrofia das amídalas que o mantinha com a boca semi-aberta.  
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Carlota: um homem roto. Todas as referências que temos de D. João são nesse 

sentido. O príncipe não passa de um homem desleixado e, como agravante, avarento, 

pronto para espoliar o Brasil. Assuntos de interesse público não o vemos tratando, 

mas podemos vê-lo “obrando”, talvez uma alegoria da manifestação de interesse do 

monarca pela causa pública. No conjunto dessa visão carnavalizada do reino, quase 

tudo o que D. João faz tem uma causa inconfessável: pressão dos ingleses ou 

conchavos que lhe deem vantagem. É assim com a fundação do Banco do Brasil, 

para fazer dinheiro; com o acordo que estabelece com Carlota para que detenha os 

direitos sobre a Província do Prata; com concessão de títulos nobres a quem deve 

favores e a distribuição de terras para os amantes de Carlota se afastarem. A vilania 

explícita por parte de Carlota é contrabalançada pela quase apatia de D. João que, na 

verdade, opera em silêncio para não ser incomodado. O exemplo perfeito do 

malandro. Sabemos disso através de suas próprias palavras quando, prestes a voltar 

para Portugal, revela que da mata do Brasil ainda vai tirar muito mais. A sua pouca 

aptidão para governar e o medo de assumir a postura de rei é compensada pela sua 

astúcia que pode ser interpretada “como um equivalente do jeito (ou jeitinho)” 

(DAMATTA, 1979, 226). Nesta versão da história, D. João VI fez valer sua 

condição de soberano e deu um “jeitinho” de levar consigo praticamente todo o ouro 

depositado no banco. Novais (1997, p. 32) recorre a frei Vicente do Salvador, autor 

da primeira história sobre o Brasil colônia, para dizer que os que aqui nasciam não 

tinham orgulho da sua origem, ao contrário dos nascidos na América espanhola. Frei 

Vicente anotou que desde o primeiro século da colônia já havia essa necessidade de 

“tudo levar embora”: 
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[...] os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e 

mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, e, se as fazendas e 

bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a 

dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é: 

papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. E isto não tem só 

os que de lá vieram, mas ainda os que cá nasceram, que uns e outros usam 

da terra, não como senhores, mas como usufrutuários, só para a 

desfrutarem e a deixarem destruída (Livro I, cap. II) (Ibidem). 

 

Pelas narrativas percebemos que a malandragem e outros recursos equivalentes 

transitam com grande facilidade no imaginário da nação, pois se sustentam na raiz 

da sua própria história.  

 

5.2 MOMENTO POLÍTICO II 

5.2.1 Nova república velha 

 

Em 15 de março de 1995, quando Carlota Joaquina ainda estava em seu 

début nas telas do país, o Brasil completava dez anos de governo civil. Uma década 

havia sido muito pouco para apagar da lembrança as duas décadas de regime militar; 

mais difícil ainda para apagar o trauma provocado pela doença que acometeu 

Tancredo Neves na véspera da sua posse e o levou à morte cinco semanas depois. 

Foi uma recepção à democracia intranqüilizada pela dúvida de sua consistência. O 

presidente provisoriamente empossado, José Sarney, vice de Tancredo Neves numa 

chapa construída para aglutinar interesses partidários divergentes, trazia no currículo 

sua militância na antiga Arena e posteriormente no PDS, partidos que sustentaram o 

regime militar. Já filiado ao PMDB e investido oficialmente como presidente, 

Sarney procurou sustentar o ideário de Tancredo, dentro do que foi solenemente 

chamado de Nova República. Não demorou muito para que se percebesse que a 
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retórica estava acima de qualquer proposta de mudança. Na sua implantação, o 

sociólogo Florestan Fernandes a chamava de “república velha”, pois era imposta 

como uma alternativa conservadora (1986, p. 93). Pouco depois dizia: ela é 

“maquiada para parecer outra coisa e servir ao propósito real de mudar deixando as 

coisas como estão” (Ibidem). Apesar da conquista da estabilidade democrática, o 

governo reservou surpresas desagradáveis com os sucessivos planos econômicos e 

trocas de moeda para conter a sangria de uma inflação praticamente incontrolável, 

que chegou a ser superior a 80% ao mês. O trágico é que nenhum dos planos atingiu 

as metas e o país continuou mergulhado no alto custo de vida. 

 

5.2.2 Populismo outra vez 

No fim do governo Sarney, o Brasil entraria numa nova fase marcante, com 

a chegada de um sujeito desconhecido que a mídia transformaria no “caçador de 

marajás” e o investiria de todas as armas para conquistar o reino. Era o “destemido” 

Fernando Collor de Melo, saído da política coronelista de Alagoas e sustentado por 

um discurso de combate à corrupção e de modernização. O que a grande imprensa 

evitava é que a opinião pública tomasse conhecimento de quem era realmente 

Collor. Quando seu passado de truculência, identificação com a oligarquia, 

incompetência administrativa e posição política a favor da ditadura inundou as 

manchetes, já se iam quase dois anos de sua posse como presidente. Nas eleições 

pouco havia o que fazer diante da poderosa máquina midiática que convenceu trinta 

e cinco milhões de brasileiros a ratificar seu nome. Sabe-se que muitos votos lhe 

foram dados por oposição do eleitorado ao candidato Luís Inácio Lula da Silva, 
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concorrente no segundo turno, mas é verdade também que boa parte dos votos 

vieram de pessoas encantadas com a jovialidade de Collor, dotado por sua equipe de 

marketing de superpoderes, destemor, vitalidade e concepções modernas. Eleito com 

um discurso de que governaria para os “descamisados”, sua primeira ação, um dia 

após a posse, foi confiscar a poupança de todos os brasileiros. A medida acabou 

criando problemas para todos os segmentos sociais. E logo se viu que “governar 

para os descamisados” fazia parte do seu jogo populista, era mais um recurso de 

retórica, pois não havia qualquer indicação de que seriam tomadas medidas 

progressistas. “[...] Collor viu-se, como que caído do céu, confortavelmente nos 

braços de uma direita moderna, mas também [...] de braços com muitos 

representantes de uma direita ultraconservadora e fisiológica” (TAUILE, 1991, p. 137).  

A “modernidade” de Collor mostrou não ser inclusão social e nem 

tampouco o respeito a qualquer conceito de transformação. Daí explica-se uma de 

suas mais significativas preocupações, ao dizer que o Brasil não fabricava carros, 

mas carroças. Collor queria no Brasil das ruas esburacadas e malha rodoviária 

decrépita, carros tão bons quanto os que circulavam pelas estradas européias. Como 

observa Santos (1993, p. 284), o presidente, associava modernização a “certos 

padrões tecnológicos de consumo”. Isto, no seu entender, é “típico de uma burguesia 

abastada e uma oligarquia atrasada” (Ibidem). Ou seja, já se conhecia essa história e 

estava patente que nada havia mudado no país. 

Com a certeza da opinião pública de que seu governo estava muito aquém 

do possível e envolto em corrupção, não foi difícil arregimentar multidões para 

clamar por seu impeachment. A sua renúncia trouxe alívio e mais uma vez 
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esperanças, mas não tão grandes quanto no fim do regime militar. Os governos de 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que se seguiram ao de Collor, 

trouxeram pelo menos a promessa de estabilidade econômica que só foi alcançada a 

duras penas. Mesmo assim, estava difícil acreditar que ocorreriam grandes 

mudanças e que o país seguiria numa linha contínua de tranquilidade e 

desenvolvimento. 

A importância de se levar em consideração este período reside no acúmulo 

de frustrações da década compreendida entre 1985 e 1995. Ao comentar a 

declaração de ódio ao país, expresso por Carlota Joaquina na sua “fuga” do Brasil, 

Eduardo (2005a, p. 51) chama a atenção para a renúncia de Collor, ocorrida dois 

anos e meio antes do lançamento do filme, e a “frustração das expectativas gerais 

sobre o futuro pós-regime militar”. É do seu entendimento que Carlota foi um, entre 

vários outros filmes, que  

 

Olhando para o presente e para o passado do Brasil ou para ambientes 

mais específicos (famílias, casamentos, cidadezinhas) mantiveram um tom 

pessimista, às vezes agressivos, às vezes impotente, vacinados contra 

febres de felicidade tropical ou contra um escapismo, empenhado em 

celebrar algum aspecto da vida no país (Ibidem). 

 

Entre os filmes citados estão Terra estrangeira (Walter Salles, 1995), Latitude zero 

(Toni Venturi, 1999), Bicho de sete cabeças (Laís Bodanzky, 2000), Abril 

despedaçado (Walter Salles, 2001) e O homem que copiava (Jorge Furtado, 2003). 

“Em muitos desses casos, quando os ambientes são produtores de sofrimento para 

seus protagonistas, a fuga é a solução” (Ibidem). 

Para este trabalho foi considerado importante dar um breve panorama da 

década de problemas e incertezas que antecederam Carlota Joaquina, para situar o 
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ambiente em que o filme foi acolhido pelo público, e para encontrar pontos de 

sintonia com o momento de Nem Sansão nem Dalila. A ideia que aqui prevalece é 

de que ambos os filmes não trazem uma visão pessimista, mas constroem suas 

críticas dentro de uma narrativa carnavalizada. 
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6 DIDÁTICA DO HUMOR 

6.1 PARÓDIAS 

 

Desde que em Este mundo é um pandeiro (Watson Macedo, 1947) Oscarito 

imitou um número musical de Rita Hayworth no filme Gilda54 (Charles Vidor, 

1946), parodiar tornou-se um recurso bem eficaz nas chanchadas. Alguns filmes, já 

citados, deram grande retorno à Atlântida, como foi o caso de Nem Sansão nem 

Dalila e Matar ou correr, este parodiando Matar ou morrer, título brasileiro do 

faroeste High noon55 (Fred Zinnemann, 1952). O recurso era ainda pouco comum no 

cinema brasileiro, e por isso talvez tenha provocado mais a ira dos que acusavam as 

chanchadas de serem filmes sem imaginação, desprovidos de inteligência. Quatro 

décadas depois, Carlota Joaquina, princesa do Brazil recebeu a classificação de 

paródia e ainda assim não foi bem assimilada como tal, a ponto de considerarem um 

absurdo a falta de rigor histórico. A paródia não reivindica para si compromisso 

sério com a verdade. Numa análise do filme, o historiador Ronaldo Vainfas registrou 

uma história “cheia de erros de todo tipo, deturpações, imprecisões, invenções” 

(2001, p. 230). Vainfas considerou o fato ainda mais grave em decorrência de 

declarações atribuídas a Camurati de que o roteiro foi fruto de “pesquisas exaustivas 

sobre Carlota e seu tempo” (Ibidem). Mas aqui, entendida como “uma repetição com 

distância crítica” (Hutcheon), a paródia implica, antes de tudo, no conhecimento do 

texto original. 

                                                 
54 Com Rita Hayworth e Glenn Ford. 
55 Com Gary Cooper e Grace Kelly. 
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As depreciações, no entanto – principalmente das chanchadas –, não 

estavam abrindo precedente em relação ao tratamento que a paródia recebe há 

décadas. Ela é a reelaboração de um texto com uma roupagem contrastante, por isso 

considerada “parasitária e derivativa” pelos puristas, como assinala Hutcheon (1989, 

p. 14). Tem que se considerar que qualquer construção intertextual é derivativa, 

incorpora um outro texto “seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para 

transformá-lo” (BARROS; FIORIN, 1994, p. 30). A paródia transforma, mas, a 

rigor, não se pode considerar nenhum texto puro, pois, de acordo com Kristeva 

(1974, p. 64), “todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto”.  

 A partir de sua raiz etimológica, paródia pode ser interpretada como 

“contracanto” (HUTCHEON, 1989, p. 14), pois na Grécia era uma canção cantada 

ao lado de outra, tendo, portanto, origem “musical” (SANT’ANNA, 1999, p. 12). 

Embora o sentido tenha mudado em diferentes épocas e lugares (HUTCHEON, 

1989, p. 47), conforme mostra a vasta literatura a respeito, Hutcheon observa que “a 

maioria dos teóricos da paródia remontam à raiz etimológica” (Ibidem) e não passa 

disso. Alguns tentam degradá-la. Sant’Anna observa que certos autores 

contemporâneos a consideram “um mero sinônimo de pastiche” (1999, p. 13), o que 

significa uma colagem de “diferentes partes de obra de um ou de vários autores” 

(Ibidem). Como o presente trabalho envolve a análise de um filme considerado pós-

moderno, convém levar em consideração a posição de Jameson, que demonstra ser a 

mais drástica neste sentido. No seu entender a paródia “teve o seu momento” e o que 

ocorre atualmente é que o pastiche está tomando o seu lugar (1996, p. 44). “O 
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pastiche, como a paródia [...] é o colocar de uma máscara linguística, é falar em uma 

linguagem morta” (Ibidem) Na comparação, Jameson considera o pastiche como 

“uma paródia branca56, uma estátua sem olhos” (Ibidem). Já Hutcheon assinala que 

paródia e pastiche “não só são imitações textuais formais, como envolvem 

nitidamente a questão da intenção” (1989, p. 56). Não se pode acusar quem parodia 

de ser um plagiador. Paródia e pastiche são “empréstimos confessados” (Ibidem). Só 

que há uma relação estreita entre pastiche e plágio. Isto de certa forma faz com que 

o termo pastiche aplicado a uma obra já suprima dela o caráter de seriedade ou 

beleza. Ou, por outro lado, lhe atribui qualidade inferior, o que, para alguns, também 

acontece com a paródia. Hutcheon entende que os ataques representam “a força 

subsistente de uma estética romântica que aprecia o gênio, a originalidade e a 

individualidade” (Ibidem, p. 14). Desta forma é que paródias, muitas vezes, 

causaram reações de indignação na crítica do cinema brasileiro, pois a partir de um 

original americano criava-se um novo texto em que se exibiam mazelas do País e se 

debochava delas. Mas nesta prática nada havia que não fosse universalmente 

comum. Dentith define paródia como sendo “qualquer prática cultural que produza 

uma imitação relativamente polêmica alusiva a uma outra produção ou prática 

cultural”. Quanto a gerar polêmica é bem provável que haja consenso, pois toda 

paródia macula um texto tido como original. Nem Sansão nem Dalila transformou 

uma história contada por Hollywood dentro do que se supunha ser fiel à narração do 

livro de Juízes. O entendimento, neste trabalho, é que Carlota Joaquina e Nem 

Sansão nem Dalila são paródias e não cabe a eles a classificação de pastiche no 

conceito de “paródia vazia” como definido por Jameson.    

                                                 
56 Tradução equivocada. O correto é “paródia vazia”. 
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O Sansão hollywoodiano era um homem de força descomunal e líder do 

povo danita, que vivia em Gaza, escravizado pelos filisteus há quarenta anos. Sua 

paixão por Dalila, uma filisteia o deixou contra o seu povo que via nele a esperança 

de libertação. Apaixonado, Sansão não percebeu a má intenção de Dalila ao querer 

saber o segredo de sua força, e acabou revelando que seu poder estava na sua 

cabeleira. Dalila o traiu, cortando o seu cabelo. Impotente, Sansão foi preso, 

torturado e humilhado. Ao se arrepender de ter traído o seu povo recuperou sua 

força, e redimiu-se derrubando o templo, exterminando praticamente com todos os 

filisteus e imolando-se sob os escombros. Neste épico, o papel de Sansão coube a 

Victor Mature, um dos astros mais populares de Hollywood na época. Mature se 

adaptou bem ao papel, principalmente pelos seus dotes físicos. Já o Sansão da 

Atlântida foi desempenhado pelo magro Oscarito, que tinha nos gestos e caretas os 

atributos mais sofisticados. Com a peruca que lhe dava força impôs-se e passou a 

dar as ordens em Gaza. E no fim da história derrubou o templo ao perder o controle 

do jipe e provocar sua colisão com o altar. Nem mesmo seu heroísmo sem intenções 

nobres foi poupado, pois tudo se resumiu a um sonho.  

A inversão de valores entre os dois personagens e as histórias caracteriza o 

espírito da paródia, em que “os dois planos devem ser necessariamente discordantes, 

deslocados” (SANT’ANNA, 1999, p. 13). Com isto, “a paródia de uma tragédia será 

uma comédia [...]; a paródia de uma comédia pode ser uma tragédia” (Ibidem, 1999, 

p. 13). Uma paródia de Sansão e Dalila, portanto, não escaparia de ser uma 

comédia. Isto é explicado como uma “irônica transcontextualização e inversão, 

repetição com diferença” (HUTCHEON, 1989, p. 48). O filme brasileiro faz uma 
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inversão do texto original, e a faz com ironia. Em Carlota Joaquina, da mesma 

forma, houve uma transcontextualização, em que se ressaltou a repetição com 

diferença de textos considerados canônicos da história do Brasil e naturalizados no 

filme Independência ou morte. Neste último, em respeito ao texto “oficial”, D. João 

VI carrega um ar solene e sua mulher, Carlota Joaquina, tem uma postura mais 

condizente com o título de princesa. Na paródia Carlota Joaquina, o que menos D. 

João VI tem é ar solene e o que mais falta a Carlota é compostura. No primeiro filme 

ele desempenha suas funções com atitudes de chefe de Estado, sua indumentária é 

apropriada a um monarca; ela se mostra apenas preocupada com o futuro do filho, 

D. Pedro I, envolvido com os moleques na infância, e um insaciável mulherengo na 

juventude. No segundo filme D. João VI não tem fibra, foge de suas 

responsabilidades e sua indumentária é rota, enquanto Carlota é ninfomaníaca, 

desbocada e o que menos parece preocupá-la são os filhos, nove no total, alguns de 

pais diferentes. Nisto fica implícito o que Hutcheon entende como “distanciamento 

crítico entre o texto de fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância 

geralmente assinalada pela ironia” (Ibidem, p. 48).  No caso de Carlota Joaquina 

tem-se, como já visto, a metaficção historiográfica, em que a ficção trabalha 

livremente com referências históricas sem se ater ao rigor dos textos considerados 

canônicos. 

Com diferentes discursos, mas voltados para questões sociais e políticas 

brasileiras, Nem Sansão nem Dalila e Carlota Joaquina incorporam a ironia que 

Hutcheon diz poder ser “apenas bem-humorada, como depreciativa [...] criticamente 

construtiva, como [...] destrutiva” (Ibidem, p. 48). Ao mesmo tempo, a paródia pode 
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ser “uma alegre e genial zombaria de formas codificáveis. O seu âmbito intencional 

vai da admiração respeitosa ao ridículo mordaz” (Ibidem, p. 28). É ainda prudente 

considerar que a paródia “pode se ater simplesmente às formas de expressão verbal, 

superficiais, ou, ao contrário, aos princípios mais íntimos do discurso do outro” 

(FIKER, 2000, p. 98). Os dois filmes estudados são bem-humorados, há críticas 

explícitas e, no caso de Carlota Joaquina, depreciativas. Carlota Joaquina não 

abalou as estruturas da Nação, mas mostrou que o rei estava senão nu, quase. Essa 

corrosão da história oficial pode não ser bem aceita, pois nela há grande liberdade de 

criação. Sant’Anna vê a paródia como o “insaciável desejo” (1999, p. 33) da 

linguagem. E observa que não é de se estranhar “que as ideologias estéticas e 

políticas que controlam o cenário social considerem as paródias sempre como um 

discurso indesejável” (Ibidem). Nem Sansão nem Dalila tocava em assuntos que 

incomodavam a administração pública da cidade do Rio de Janeiro, na época capital 

federal, como também satirizava as eleições e o governo de Getúlio Vargas. Com 

Carlota Joaquina não foi diferente. Os interesses palacianos afiguram-se como um 

jogo acima de qualquer interesse público, e a nobreza reveste-se de um caráter 

vilanesco. O texto parodístico tem o poder de mostrar o outro lado.  “É um processo 

de libertação do discurso. É uma tomada de consciência crítica” (SANT’ANNA, 

1999, pg. 31). Por considerar que a paródia não é um texto imaculado, Sant’Anna 

atribui-lhe o sentido de “linguagem pecaminosa” (Ibidem, p. 33), pois ela coloca os 

pés do homem no chão, lembrando-o de sua temporalidade, “contrapõe a comédia ao 

sublime”. Nada foi mais “pé-no-chão” que as figuras de D. João VI e Carlota neste 

filme.   
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6.2 A PRESENÇA DA SÁTIRA 

 

Uma outra questão se levanta: se ambos os filmes estudados satirizam o 

poder, o que prevaleceria então, a sátira ou a paródia? Na concepção de Fiker elas 

seriam paródias satíricas, pois nestas “ocorre um equilíbrio, uma forma de interação 

entre os termos” (2000, p. 103) Ou seja: “por um lado o elemento satírico supre a 

paródia de poder corrosivo, por outro a paródia introduz o elemento caótico, 

anárquico de que carece a sátira” (Ibidem, p. 102). Carlota Joaquina nutre-se da 

anarquia, desse elemento caótico. Fiker observa que a sátira “geralmente não vai 

além de opor uma ordem à outra, enquanto a paródia pode opor à ordem a pura 

desordem” (Ibidem, p. 103). Em relação ao hollywoodiano Sansão e Dalila, o 

brasileiro Nem Sansão nem Dalila seria uma paródia irônica na concepção de Fiker, 

pois “longe de ferir necessariamente o original, pode mesmo homenageá-lo. Esta 

seria puramente formal, sem intencionalidade social ou moral própria à sátira” 

(Ibidem, p. 102). Isto em relação ao original, pois não pretende feri-lo. Entretanto, o 

personagem Horácio, no papel de Sansão, satiriza Getúlio Vargas com um discurso 

de campanha cheio de promessas absurdas, imitando gestos e fazendo a impostação 

de voz do presidente. A sátira é corrosiva, pois ao imitar Getúlio, Horácio está 

bêbado e faz promessas vazias, pondo em xeque a credibilidade presidencial. O 

elemento anárquico é o próprio Horácio dotados de poderes, fazendo campanha 

eleitoral em Gaza, 1130 anos a.C. Carlota Joaquina oferece também muitos 

elementos de uma paródia satírica, pois os personagens D. João VI e Carlota são o 

inverso do texto de fundo, característica da paródia, e são satirizados em seus 
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costumes e condutas. Por operarem em conjunto, com frequência sátira e paródia são 

confundidas. Mas a sátira, como aponta Fiker, “não depende de um texto ou obra de 

arte original, como o demonstra a frequência da sátira política, cujo alvo é a 

sociedade” (Ibidem, p. 102). Uma outra característica da sátira, é que, 

“diferentemente da paródia, é simultaneamente moral e social no seu alcance e 

aperfeiçoadora na sua intenção” (HUTCHEON, 1989, p. 28). Nos filmes estudados é 

possível identificar esta disposição para provocar mais que o riso dos espectadores. 

O de Manga pode ter estimulado uma reflexão sobre Vargas, o populismo, as 

articulações políticas e a credibilidade do governo; o de Camurati, embora com uma 

narrativa carnavalizada, também pode ter provocado reflexões acerca dos valores 

históricos e de que forma os interesses da nação são tratados por quem controla o 

sistema. Portanto, oferecem aos seus espectadores subsídios para que desenvolvam 

uma consciência crítica em relação aos fatos históricos e em relação às questões 

políticas e sociais. 

O uso frequente de ambos os gêneros em conjunto leva ao entendimento de 

que “tanto a sátira como a paródia implicam distanciamento crítico e, logo, 

julgamento de valor” (Ibidem, 1989, p. 62). Só que a sátira geralmente utiliza essa 

distância “para fazer uma afirmação negativa acerca daquilo que é satirizado” 

(Ibidem, p. 62). Muitas das interferências de Carlota são para depreciar seu marido e 

o Brasil. Não são poucas as atitudes de D. João VI contra as quais Carlota reage com 

palavrões e impropérios que visam atingi-lo, desmoralizá-lo e realçar sua inaptidão e 

fraqueza. Do mesmo modo, usa um rico vocabulário grotesco para rebaixar o povo e 

a colônia. Tais reações se enquadram dentro do que Bakhtin classifica na literatura 
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como sátira menipéia57, “um dos principais veículos da cosmovisão carnavalesca” 

(1981, p. 98). Na menipéia prevalece a liberdade de “invenção temática e 

filosófica”, e o que Bakhtin chama de “experimentação moral e psicológica”, em 

que há estados inusitados de “dupla personalidade, do devaneio incontido, de sonhos 

extraordinários, de paixões limítrofes com a loucura, suicídios” e outros. Carlota, 

pelo menos na versão de Camurati, experimentou alguns desses estados 

“psicológico-morais anormais” (Ibidem, p. 100). 

 

6.3 A PRESENÇA DA IRONIA 

 

É com frequência que no humor se faz uso da ironia, ou seja, recorre-se a 

uma palavra ou a uma frase para expressar um sentido oposto ao que se está 

dizendo.  Embora sua aplicação no humor dê sensíveis resultados, não significa que 

toda a ironia seja bem-humorada. Hutcheon (2000, p. 84) assinala que a sátira, em 

particular, se volta com frequência para a ironia “como um meio de ridicularizar – e 

implicitamente corrigir – os vícios e as loucuras da humanidade”. Ela, dependendo 

de sua variação tonal, pode ir da “provocação brincalhona até o desprezador e 

desdenhoso”. Em Carlota Joaquina, quando o escocês que narra a história diz que 

dos problemas do Brasil o das borboletas gigantes é o maior, está claro que este é o 

único problema que o país não tem. O pai da personagem Custódia é responsável 

por uma ironia marcante. Quando ele se depara com porcos dentro da casa em ruínas 

para a qual foi obrigado a se mudar depois de ter a sua residência requisitada pela 

Polícia Real, chama a filha e diz: “Venha ver que lindo... é o segundo ponha-se na 

                                                 
57 Atribuída a Menipo de Gadara, filósofo grego que viveu no século III a.C. 
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rua do dia”. E dirigindo-se a um porco: Oh, D. João, fique à vontade!...” Há uma 

ironia nesta narração, pois a chegada repentina da corte portuguesa com quinze mil 

pessoas sem ter onde ficar representou uma calamidade para a cidade do Rio de 

Janeiro naquele momento. O sarcasmo do pai de Custódia era uma demonstração de 

revolta contra a Coroa. Não havia nada de bem-humorado naquela situação, mas é 

preciso observar que “a ironia como forma de humor tem sido vista também como o 

que desarma e, consequentemente, dá acesso a material que não é, na verdade, muito 

engraçado” (Ibidem, p. 48). O riso que provavelmente tal passagem provocou não 

correspondeu a um propósito irrefletido. Pelo contrário “mesmo ironias humorísticas 

podem ser muito sérias” (Ibidem, p. 49). Sobre o material não muito engraçado da 

ironia, Hutcheon cita o trabalho do pintor negro americano Robert Collescot, que 

ironiza as relações raciais e atitude dos brancos (Ibidem). 

Em Nem Sansão nem Dalila o personagem Horácio também recorre a 

ironias para fazer referências ao Brasil, como ao saber que em Gaza havia câmbio 

negro: “Até parece uma terra que eu conheço...” Ou ao dizer a Sansão que o isqueiro 

era “legítimo contrabando”, e ainda na propaganda radiofônica que anuncia o leite 

de cabra Samu, “puro e sem água”, “whisky legítimo”, estão claras as referências 

irônicas aos produtos falsos e impuros comercializados no país na ocasião. Para 

Rezende (1998, p. 84), nas chanchadas a ironia funciona como “uma espécie de 

proteção social contra o fracasso de uma representação ‘realista’ da nossa 

sociedade” A ironia pode até se revestir de simpatia, ter uma função benigna, a que 

Hutcheon chama de “lúdica” (2000, p. 78).  
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Numa luz favorável, essa é vista como a ironia afetuosa de provocação 

benevolente; ela pode ser associada também com o humor e 

espirituosidade, é claro, e, por consequência, pode ser interpretada como 

uma característica valiosa de jocosidade (e assim, na linguagem, 

semelhante ao trocadilho e à metáfora) (Ibidem). 

 

Todavia, alguns teóricos que destacam esses valores, como assinala Hutcheon, 

consideram a ironia lúdica superficial, o que a deixa a um “pequeno passo” para ser 

vista como “irresponsável, vazia e mesmo tola” (Ibidem) 

Ao ser imposta na rádio de Gaza a propaganda política favorável a Sansão, o 

locutor anuncia, também uma grande novidade para os “gazeteiros”: a televisão. “A 

maravilha do século”, diz. Porém é preciso considerar que em 1954, ano do 

lançamento do filme, poucos tinham acesso à televisão no Brasil. A alusão aos 

“gazeteiros”, cujo trocadilho identifica os ouvintes da rádio de Gaza, soa apenas 

jocoso, mas que carrega o espírito ocioso da plataforma de governo de Sansão: 

feriado todos os dias do ano e aposentadoria para quem trabalha e quem não 

trabalha, uma clara referência à malandragem. Hutcheon observa que a ironia pode 

“zombar, atacar e ridicularizar; ela pode excluir, embaraçar e humilhar” (2000, p. 

33). Carlota, diz ao seu amante Carneiro Leão que se tivesse um filho negro com ele 

“o João cabron58 nem o notaria”, referindo-se naturalmente de forma desonrosa ao 

seu marido, por quem não tinha o mínimo respeito e considerava um inútil. Carneiro 

Leão diverte-se com a observação de Carlota. A ironia para cumprir seu papel 

depende tanto de quem a lança como de quem a interpreta.  

 

Do ponto de vista do interpretador, a ironia [...] é a criação ou inferência 

de significado em acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do que 

se afirma – com uma atitude para com o dito e o não dito. [...] Do ponto 

                                                 
58 Palavra espanhola para designar de forma depreciativa o homem traído pela mulher.  
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de vista do ironista, a ironia é a transmissão intencional tanto da 

informação quanto da atitude avaliadora além do que é apresentado 

explicitamente (Ibidem, p. 28). 

 

Em um filme, ou qualquer outra obra, é preciso que seja estabelecida uma relação do 

ironista com o interpretador, caso contrário a ironia poderá não passar de um texto 

absurdo, sem sentido. 

 

6.4 A RAZÃO DO RISO 

 

Ao expor o seu ensaio sobre a significação da comicidade, o filósofo francês 

Henri-Louis Bergson (1859-1941) apontou como uma das causas do riso a inversão 

de papéis, ou seja, tudo aquilo que se possa classificar como “o mundo às avessas” 

(2001, p. 70). Seria o caso – exemplifica o filósofo – de um réu dar uma lição de 

moral ao juiz ou a criança que pretende dar lição aos pais. Nesse “mundo às 

avessas”, do qual também fala Bakhtin o associando às formas carnavalescas, está a 

essência da paródia, que já traz consigo a inversão. Nesse ponto, há grande nitidez 

nos filmes aqui estudados. Como já visto em Nem Sansão nem Dalila, Horácio, o 

barbeiro franzino, torna-se invencível como Sansão, e sua chegada ao Reino de Gaza 

provoca uma revolução política. Por sua vez, D. João VI e Carlota encarnam 

monarcas opostos ao que seria razoável esperar.  

No mesmo ensaio sobre o riso, Bergson assinala que “a expressão de coisas 

antigas em termos da vida moderna produz o mesmo efeito, por causa da auréola de 

poesia que cerca a antiguidade clássica” (Ibidem, p. 93). A chegada de Horácio, 

Hélio e o professor Incógnito ao Reino de Gaza gera diálogos engraçados, bizarros, 
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em função do contraste das linguagens e do que implicava um encontro de duas 

civilizações distantes cerca de três mil anos. Destoava, de forma cômica, os 

personagens do século XX referirem-se a jipe, gasolina, isqueiro, eleições, telefone, 

Brasil, ao mesmo tempo em que eram tratados como “rufiões”, “indignos infiéis” e 

“nefando espécime.” Este encontro, em que personagens de épocas diferentes e 

regiões diferentes conseguem se entender na mesma língua, seria impossível se não 

fosse naturalizado pela máquina do tempo que, provavelmente, lhes deu o poder do 

entendimento. Mas a graça está no contraste, que pode ocorrer em situação normal, 

segundo a sociolinguística francesa, devido a “variações extralinguísticas” (PRETI, 

1977, p. 8) como geográficas, sociológica e contextuais. Os falantes podem ser 

influenciados por variações regionais, variações de idade, sexo, profissão, classe 

social e ainda estarem sujeitos a influências alheias, como assunto, tipo de ouvinte, 

lugar em que o diálogo ocorre e as relações entre os interlocutores (Ibidem). 

Outra observação de Bergson é que o lado cerimonioso da vida social deve 

conter uma comicidade latente, que só precisa de uma oportunidade para vir à luz. 

Por isso, “[...] para que uma cerimônia se torne cômica, basta que nossa atenção se 

concentre no que ela tem de cerimonioso, e que desprezemos sua matéria [...] para 

só pensar em sua forma” (2001, p. 33). A chegada da família real ao Brasil ou a 

distribuição de títulos em Carlota Joaquina pode revelar o quanto o lado 

cerimonioso tem formas cômicas. Na primeira situação, o que se vê é o cortejo de 

nobres esfarrapados e famintos no desembarque no Rio de Janeiro, sendo assistido e 

admirado pela população que enfeitou as janelas das suas casas com panos 

coloridos; na segunda, o que prevalece é um ar de cansaço e enfado de D. João 
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outorgando títulos nobres como o de Visconde de Mata Porcos, ao tipógrafo real.  

Por ser uma paródia, as formas já estão prontas para provocar o riso, mas é possível 

este lado cerimonioso ser apresentado de forma séria e ainda assim encontrarmos 

nele traços cômicos. Há quase sempre uma predisposição para vermos como 

engraçados tanto os atos mais refinados como as simples situações do cotidiano, 

porque o riso “faz parte das respostas fundamentais do homem confrontado com sua 

existência” (MINOIS, 2003, p. 19). 

Apesar de tudo, o riso, como o cômico, não tem transitado com facilidade 

em todos os círculos. Propp observa que “na definição do cômico figuram 

exclusivamente conceitos negativos” (1992, p. 20), destacando entre eles “falta de 

ideias [...], oposição ao sublime, ao elevado, ao ideal, ao espiritual” (Ibidem).  A 

oposição ao cômico, assinala, “manifesta-se muito claramente em filósofos 

idealistas como Schopenhauer, Hegel, Vischer e outros” (Ibidem). Um olhar um 

pouco mais distante na história mostrará que em relação ao riso, filósofos gregos, 

como Platão e Aristóteles, tinham restrições a certas formas como ele se 

manifestava. Depois, no primeiro século do primeiro milênio o teólogo grego 

Clemente de Alexandria (150-215) esteve também atento ao assunto. Segundo 

Bremmer (2000, p. 43), no seu livro Paedagogus, para ensinar jovens cristãos da 

classe alta, Clemente reservou uma seção especial à questão do riso, pregando 

moderação. Já Saliba (2002, p. 19) localiza em 1621, no tratado A anatomia da 

melancolia, do clérigo inglês Robert Burton, a definição dos limites para as piadas e 

regras para a conversação espirituosa. A partir deste trabalho – observa Saliba – a 
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cultura ocidental criou o paradigma do bom riso e o mau riso. O bom, “expressão da 

alegria lícita”; o mau, do “rir de” ou “rir contra” (Ibidem).  

Não é de se admirar que parte da crítica brasileira tenha recorrido a 

conceitos equivalentes para falar da chanchada e, há pouco mais de dez anos, visto 

tais propriedades em Carlota Joaquina. Há, no entanto, a teoria dos dois aspectos da 

comicidade: a “fina” e a “vulgar”, como assinala Propp (1992, p. 23). A fina “existe 

para as pessoas cultas, para os aristocratas de espírito e de origem”, enquanto a 

vulgar é a reservada “à plebe, ao vulgo, à multidão” (Ibidem). Sob o ponto de vista 

do povo, a teoria teria outro contorno. Na análise da cultura popular na Idade Média, 

Bakhtin observa que naquela época o povo via com desconfiança tudo o que era 

sério e “tinha o hábito de estabelecer um parentesco entre a verdade livre e sem véus 

e o riso” (1987, p. 87). Há nisto os resquícios da cultura clássica, em que “o sério é 

oficial, autoritário, associa-se à violência, às interdições, às restrições. Nesta 

seriedade há sempre um elemento de medo e de intimidação” (Ibidem, p. 78). O riso 

– destaca Bakhtin – permite dizer que “o medo foi dominado” (Ibidem), o que não 

deve interessar a grupo algum que exerça o controle social. Para quem domina, rir 

pode não ser o melhor remédio, pois “o riso não impõe nenhuma interdição, 

nenhuma restrição” (Ibidem). Bakhtin ainda observa que “jamais o poder, a 

violência, e a autoridade empregam a linguagem do riso” (Ibidem). Na mesma 

análise há a concepção do riso carnavalesco, que é dirigido contra o supremo, “para 

a mudança dos poderes e verdades”. O riso abrangeria dois polos da mudança em 

que morte e nascimento se combinam como também a negação (a ridicularização) e 

a afirmação (o riso de júbilo) (Ibidem, p. 109). Para Graf (2000, p. 61) o humor 
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carnavalesco tem como um dos traços sua função social: “É um humor que serve 

para criticar o desvio de comportamento (e, não raro, já depravado) dos membros de 

um grupo”. Sob este ponto de vista, tanto Nem Sansão nem Dalila quanto Carlota 

Joaquina deixam explícito que na cadeia hierárquica de poder, os que ocupam o 

topo não estão isentos de se tornarem ridículos e terem suas idiossincrasias reveladas 

para aqueles de quem julgam poder cobrar respeito e obediência. 
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7 PARALELOS 

 

Há, entre Nem Sansão nem Dalila e Carlota Joaquina, princesa do Brazil 

uma diferença de quarenta anos, e as duas paródias diferenciam-se pelo tipo de 

narrativa. Mesmo assim, na trama de ambas o elemento comum é a sátira a 

personalidades. Os discursos destes filmes podem ser vistos como propostas para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, corroborando a observação de 

Hutcheon de que quando a paródia está ligada à sátira “pode assumir dimensões 

precisamente ideológicas” (1991, p. 169). 

A história de Nem Sansão nem Dalila ganha nitidez no momento em que o 

barbeiro Horácio, ameaçado por um lutador foge, e no sonho se vê transportado ao 

Reino de Gaza. O que se tem neste início de filme é um homem fugindo de uma 

ameaça, e, por causa disto se tornando o governador do país. Sem criar uma fantasia 

dessa natureza, Carlota Joaquina revela-nos um príncipe medroso que, ameaçado 

por Napoleão Bonaparte, foge desesperadamente para o Brasil, onde se torna o 

soberano. Em comum, os dois personagens compartilham o medo, e a história de 

ambos se passa na corte. Mas Horácio e D. João VI têm outra afinidade: um se 

aproveita de qualquer oportunidade para levar vantagem por pequena que seja, 

enquanto o outro é o governante astuto, que não passa para trás apenas algumas 

pessoas, mas toda a nação. Há outros pontos em comum na trama: ambos enfrentam 

conspirações e traições. Horácio é vítima das conspirações palacianas para derrubá-

lo, sofre uma tentativa de envenenamento, até ser traído por Dalila. D. João e 

Carlota conspiram cada um ao seu modo contra o outro, mas D. João é vítima de 
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Carlota que o trai acintosamente e, na versão do escocês, ainda é acusada de tramar 

o envenenamento do marido. Desde o primeiro momento, D. João demonstra a sua 

fragilidade diante de quase todas as questões que surgem: rola de desespero na hora 

da fuga para o Brasil e exprime seu pavor ao ouvir um tiro do exército de Napoleão; 

é manipulado pelo governo inglês através do Lorde Strangford e não toma nenhuma 

decisão sem o seu aval. No Reino de Gaza, Horácio, no papel de Sansão, encontra o 

rei Anetekes, que é a própria personificação do medo e da fragilidade. Ao saber que 

Sansão invadiu o seu palácio grita de pavor, e ao se defrontar com ele, treme 

assustado e concede-lhe todos os seus desejos, inclusive o poder. Anetekes é 

manipulado por Artur, chefe da guarda, a quem delega todo o poder para tomar as 

decisões e agir. 

Os elementos comuns ultrapassam as esferas pessoais e revelam-se nas 

administrações e políticas de Gaza e do Brasil. Um deles é o custo de vida. Quando 

a corte portuguesa desembarca no Rio de Janeiro cria sérios problemas para o 

cidadão comum, fazendo surgir a inflação. No Reino de Gaza, a situação não 

demonstra ser diferente, pois vemos comerciantes cobrando acima da tabela e 

comprando no câmbio negro. Pior que isso é a situação política. Em Gaza há uma 

confusão generalizada quando Horácio decide tomar parte da administração, mudar 

todos os trâmites políticos, criar as eleições e interferir na economia. No Brasil, há a 

interferência da coroa inglesa e descontentamento com a demora na promulgação da 

Constituição. Horácio reclama que está tudo esburacado, enquanto Carlota ironiza as 

condições das ruas do Rio de Janeiro. 
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Nestes paralelos encontramos transtornos que parecem estar entranhados na 

vida brasileira, que pautam as atividades políticas e administrativas e desenham a 

história do país. A forma lúdica como foi apresentada a influência de Horácio no 

Reino de Gaza não torna menor o valor cultural do filme se comparado a Carlota 

Joaquina com sua história em torno da influência de Lorde Strangford sobre D. João 

VI. O que se evidencia são as manipulações que ferem os interesses comuns e o 

absurdo da submissão às pressões e aos interesses externos, tema atual em época de 

globalização. Outro tema para reflexões é a traição, quando pensamos em política. 

Dalila trai Sansão, e Carlota trai D. João VI. Não importa a natureza das traições, as 

duas se passam no universo palaciano. E o palácio é sempre onde ocorrem as 

maiores traições, pois geralmente elas são contra os interesses públicos. 

A malandragem também sobressai nos dois filmes. Em um prevalece o 

pequeno golpe, no outro o grande golpe. Independentemente de quem o aplica, a 

questão é que ele está quase sempre presente. Para fazer dinheiro D. João funda o 

Banco do Brasil, o que se torna uma piada dada a expressão de esperteza com que 

ele anuncia o nome escolhido. Em Gaza, Horácio promete fundar o Banco do Estado 

entre as várias outras promessas vazias de campanha. Em um filme, o banco é um 

fato concreto para atrair capital e encher as burras do rei, enquanto no outro o banco 

é apenas para atrair o capital eleitoral. Temos assim, numa versão paródica, questões 

de concepções culturais em relação ao uso da esperteza.  Em seu livro sobre a 

ideologia e propaganda política no Estado Novo, Nelson Jahr Garcia conta que na 

tentativa de conquistar popularidade para Getúlio Vargas, havia uma campanha em 
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que ele era apresentado como “malandro”, um político que “dava rasteiras” e vencia 

com facilidade seus adversários (1982, p. 91) 

 

Essa imagem do “Presidente malandro” parecia ser bem aceita pelos que 

viam, no teatro, sem restrições da censura e com a simpatia expressa de 

Vargas, um Getúlio “roubando” mais que seus parceiros num jogo de 

cartas com políticos influentes, ou se antecipando numa “rasteira” 

aplicada a um malandro que pretendia ensiná-la (Ibidem). 

 

Poderia se aplicar, neste caso, o provérbio “ladrão que rouba ladrão tem cem anos de 

perdão”, amplamente difundido no Brasil. 

A malandragem se apresenta de diferentes formas. Depende apenas de como 

a pessoa deixa de se enquadrar nas “regras formais” (DAMATTA, 1979, p. 204). É 

o caso de Horácio. Seu papel se caracteriza pela figura de um sujeito negligente, 

“avesso ao trabalho” (Ibidem), mas que está sempre atento se a questão é enganar 

alguém. Numa das suas primeiras interferências na história, leva pronta uma série de 

desculpas para justificar ao seu patrão por que não chegou no horário. Miriam, a 

manicure, num comentário simpático diz que “ele sempre chega atrasado”; aquele 

dia, portanto, não era novidade. Aqui, o expediente da conversa fiada ilustra bem o 

que diz DaMatta sobre o modo “tipicamente brasileiro de [...] conciliar ordens 

impossíveis de serem cumpridas com situações específicas, e – também – um modo 

ambíguo de burlar as leis e as normas sociais mais gerais” (1994, p. 103). Na 

iminência de uma advertência ou medida mais radical por parte do seu patrão, 

Horácio exagera ao descrever o indiscutível caos urbano para não ser punido. Na 

origem do panteão popular desses malandros, DaMatta destaca a figura de Pedro 

Malasartes (Ver p. 49). Já Cândido (1993, p. 26) vê na figura do personagem 

Leonardo, de Memórias de um sargento de milícias (Manuel Antônio de Almeida, 
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1852) o precursor do herói sem nenhum caráter nacional, que “pratica a astúcia pela 

astúcia (mesmo quando ela tem por finalidade safá-lo de uma enrascada)”. Em 

relação à indisposição para o trabalho é interessante mencionar a observação de 

Catani (1998, p. 15) de que ela é oriunda da marginalização dos homens livres que 

desde os tempos coloniais não aceitavam fazer o que índios e escravos eram 

obrigados. Dessa forma o trabalho é desqualificado, “desprezível para os livres ou 

libertos”. 

A predisposição de Horácio para a malandragem é apresentada também de 

forma debochada no discurso eleitoral em que faz promessas de que se eleito só se 

trabalharia um dia por ano. Mesmo com este perfil, há observações no salão onde é 

em empregado na vida real de que ele “é um boa praça”. A facilidade de ver com 

simpatia ou enxergar certas qualidades num malandro remete a outra observação de 

DaMatta de que o malandro pode se tornar até mesmo uma das “figuras heroicas” 

que transitam na esfera da cultura popular. A aceitação da personagem tem a ver 

com a admiração que sua versatilidade desperta e o uso que podemos fazer dela: “É 

um papel social que está à nossa disposição para ser vivido no momento em que 

acharmos que a lei pode ser esquecida ou até mesmo burlada com certa classe ou 

jeito” (1994, p. 103). 

Nos dois filmes, é sob as asas do poder que se abrigam todos os que querem 

tirar proveito de alguma situação. Horácio diz ao seu modo que há tráficos de 

influência, enquanto em Carlota Joaquina trocam-se títulos de nobreza por favores 

prestados. O mais importante é ter a quem recorrer, fazer valer a identidade pessoal 

quando isso é possível. DaMatta observa que no Brasil  
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É preciso traduzir e legitimar o poderio econômico no idioma 

hierarquizante do sistema. E esse idioma revela as linhas das 

classificações fundadas na pessoa, na intelectualidade e na consideração 

por uma rede de relações pessoais (1979, p. 157). 

  

E lembra a regra vigente nos círculos do poder: “Confie sempre em pessoas e em 

relações [...], nunca em regras gerais ou em leis universais” (Ibidem, p. 167). 

Carlota Joaquina estimulou um olhar mais crítico em relação às origens da 

nação e a política pós regime militar e Nem Sansão nem Dalila estimulou um olhar 

mais atento sobre um governo instalado. Ambos provocaram o riso bem ao gosto 

dos brasileiros para fazer revelações incômodas. O esboço dos seus pontos em 

comum nos permite avaliar que, mesmo dentro de uma narrativa carnavalizada, 

demagogia, conspirações, malandragem e outros vícios são questões absorvidas com 

facilidade na história pública e privada do Brasil. Nossa cultura parece ter 

incorporado muitos desvios de conduta, como os expostos nos dois filmes, e os 

considera como naturais e – bem pior – inevitáveis. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao discorrer sobre as narrativas dos filmes que compõem o corpus da 

pesquisa, fundamentando-as com conceitos e observações de autores reconhecidos 

nas áreas de comunicação e linguagens, acredito ter exposto como o humor é capaz 

de ir além do simples gracejo que ocorre com frequência em obras cômicas. Pela sua 

importância dentro do processo da cultura de massa, um filme sempre carrega 

consigo o poder de gerar polêmicas, em que tanto pode ser enaltecido quanto 

rebaixado. E como o humor é olhado com certa desconfiança por quem acredita na 

solução dos problemas universais através da seriedade, o rebaixamento do cômico 

não é incomum. Vimos que os produtos gerados nas chanchadas conviveram com o 

estigma da desqualificação, em parte pelo preconceito contra o cômico – oposto ao 

sublime – e em parte pela comparação a que eram sujeitos com os “similares” 

americanos, originados de uma indústria poderosa e quase depredatória. Mas diante 

do que foi exposto, considero justo dizer que a reação negativa às chanchadas se 

originou também no desconhecimento do que elas significavam para aquele público 

carente de entretenimento. Não havia na época estudo de audiência. Poderia haver, 

sim, má vontade em entender as condições sociais daqueles a quem muitos críticos 

se consideravam superiores. Nem Sansão nem Dalila foi um exemplo de que nem as 

intenções políticas – como vistas neste filme por Bernardet – chamaram a atenção da 

crítica naquela época conturbada. Quem se dispunha a criticar preferia ver questões 

estéticas e artísticas ou lançar acusações contra a mania de copiar. Entretanto é claro 

o convite que Nem Sansão nem Dalila faz à reflexão. Dizer que faltou profundidade 
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ao filme, ou que ele provocou apenas gargalhadas inconsequentes é depreciar quem 

o pensou e o público que o assistiu. É possível que na compreensão de muitos 

espectadores, as intenções políticas tenham se estendido para muito além da sala de 

exibição. A propósito, como observa Furhammar (1976, p. 226), a história ensina 

que as atitudes sempre estão sujeitas à mudança, e “é pouco provável que o cinema 

seja completamente sem efeito”. Se as chanchadas tinham influências nas falas e nos 

modismos, por que não na maneira de entender os problemas políticos e sociais 

daquele momento? A capacidade de o brasileiro rir ou fazer piada de suas 

dificuldades não permite classifica-lo como alienado político. Em Nem Sansão nem 

Dalila, o riso provavelmente não foi provocado apenas pelos trejeitos de Oscarito. 

Devia haver também muito riso de aflição com as condições políticas e sociais 

expostas na tela de forma cômica. 

Por sua vez, as reações provocadas por Carlota Joaquina – talvez pela 

distância no tempo ou pela proposta – levaram a principal discussão para o plano da 

história e da crueza com que ela foi tratada. De repente, estava na tela um roto 

retrato do nosso passado e a origem da nação despojada da grandeza tão conveniente 

aos criadores de mitos. A forma carnavalizada deu aos personagens a dimensão 

humana que nunca deveriam ter perdido, e deu ao Estado sua dimensão miserável. 

Em Carlota Joaquina, ainda que de forma debochada, descortinou-se a ponta do 

confuso novelo em que se enrolou a administração e a vida política brasileiras. A 

recorrência a elementos da cultura de massa foi um dos grandes benefícios desta 

abordagem histórica, pois ofereceu múltiplos sentidos e facilitou múltiplas 

interpretações. Assim como Nem Sansão nem Dalila, Carlota Joaquina, sem 
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grandes elucubrações, foi um convite à reflexão, desta vez tanto sobre o passado 

quanto o presente. Como foi proposto, este trabalho procurou mostrar como Carlota 

Joaquina enfatizou as deformações exploradas quatro décadas antes em Nem Sansão 

nem Dalila no delineamento do perfil do Estado brasileiro. Não há um diálogo entre 

as obras, mas através da provocação do riso ambas ofereceram subsídios para o 

público construir uma consciência crítica em relação à forma como são governados. 

A paródia que debocha de Vargas não foi inovadora na sua narrativa, mas 

articulou um discurso favorável à tomada de consciência diante da demagogia e do 

populismo. Já a paródia que debocha da instalação da corte portuguesa no Brasil foi, 

de certa forma, inovadora, pois sua narrativa não propôs uma leitura do mundo 

como se supunha que ele fosse, ou uma visão conservadora da história. Ela permitiu 

à ficção tomar o espaço do texto canônico para a construção de um discurso 

favorável à transformação de falsos heróis em vilões. Acredito que a polêmica 

gerada por Carlota Joaquina tenha sido especialmente salutar para a tomada de 

consciência diante do discurso oficial. Faço uso das observações de Fiorin (1998, p. 

74) de que ao reproduzir em seu discurso “elementos da formação discursiva 

dominante”, o enunciador “contribui para reforçar as estruturas de dominação”. E o 

que justamente temos no corpus deste trabalho são dois filmes que transgridem o 

discurso dominante. Recorrendo a outras formações discursivas, o enunciador 

“ajuda a colocar em xeque as estruturas sociais” (Ibidem). Não há elementos para 

que se possa identificar possíveis abalos provocados por obras como as aqui 

analisadas, mas é razoável supor que a provocação tem seus efeitos. Quanto a isto, é 

interessante voltar ao autor supracitado: “Sem pretender que o discurso possa 
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transformar o mundo, pode-se dizer que a linguagem pode ser instrumento de 

libertação ou de opressão, de mudança ou de conservação” (Ibidem). A narrativa 

clássica de Nem Sansão nem Dalila permitiu ao grande público de 1954 “nadar sem 

esforço” (Carrière) no “rio semântico” (Kundera) e reconhecer ali sua realidade. E 

também com elementos familiares ao grande público, o pós-modernismo de Carlota 

Joaquina atraiu para si a atenção sobre questões que de outra forma não foram 

entendidas. O presente trabalho procurou mostrar que um discurso cômico que lança 

mão de elementos da cultura de massa pode ser um agente de transformação. Se o 

público reage de forma positiva ao discurso cômico e discordante, é porque encontra 

nele sua libertação. Entendo que a massa não se alija por vontade própria do 

processo de pensamento sobre a sua sociedade e a sua história. 
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ANEXO A – Fichas técnicas dos filmes estudados 

 

 

 

 

NEM SANSÃO NEM DALILA 

 

 

Gênero:   Comédia 

Duração:  88 minutos 

Lançamento:  Brasil, 1954 

Estúdio:  Atlântida Cinematográfica 

Distribuição:  U.C.B. e Riofilme 

Direção:  Carlos Manga  

Roteiro:  Vitor Lima 

Diretor de prod.: J. B. Tanko  

Produção:  Atlântida Cinematográfica, Flama Filmes e Sacra Filmes 

Música:  Lírio Panicalli e Luiz Bonfá 

Som:   Aloisio Viana  

Fotografia:  Amleto Daissé 

Desenho de prod.: Cajado Filho 

Edição:   Waldemar Noya e Carlos Manga 

 

 

Elenco 

Oscarito   - Horácio/Sansão 

Fada Santoro  - Miriam 

Cyll Farney   - Hélio 

Eliana Macedo  - Dalila 

Carlos Cotrim  - Artur/Chefe da guarda 

Wilson Grey   - Rei Anateques/médico 

Wilson Viana  - Chico Sansão 

Ricardo Luna  - Iebor/chofer 

Anthony Zamborsky- Elestal o sacerdote 

Sérgio de Oliveira  - Tubal 

Werner Hammer  - Professor Incognitus 

Gene de Marco  - Zoriva 

João Péricles  - Inspetor de trânsito 

Milton Leal   - carrasco / padioleiro 

Mesnik   - carrasco/padiloleiro 

José do Patrocínio  - eunuco 

Jorge Luís   - eunuco 

 

 

 

 

http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/carlos-manga/carlos-manga.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/oscarito/oscarito.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/fada-santoro/fada-santoro.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/cyll-farney/cyll-farney.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/eliana-macedo/eliana-macedo.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/wilson-grey/wilson-grey.asp
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SANSÃO E DALILA 

 

 

Título Original: Samson and Delilah 

Gênero:   Aventura 

Duração:  128 minutos 

Lançamento:  EUA, 1949 

Estúdio:  Paramount Pictures  

Distribuição:  Paramount Pictures 

Direção:  Cecil B. DeMille 

Roteiro:  Fredric M. Frank e Jesse Larky Jr. 

Produção:  Cecil B. DeMille 

Música:  Victor Young 

Fotografia:  George Barnese e Dewey Wrigley 

Direção de Arte:  Hans Dreier e Walter H. Tyler  

Figurino:   Edith Head 

Edição:   Anne Bauchens 

 

 

Elenco 

Hedy Lamarr  - Dalila 

Victor Mature  - Sansão 

George Sanders  - Saran de Gaza 

Angela Lansbury  - Semadar 

Henry Wilcoxon  - Príncipe Ahthur 

Olive Deering  - Miriam 

Fay Holden   - Hazel 

Julia Faye   - Haisham 

Russ Tamblyn  - Saul 

William Farnum  - Tubal 

Lane Chandler  - Teresh 

Moroni Olsen  - Targil 

Victor Varconi  - Lorde de Ashdod 

John Parrish   - Lorde de Gath 

Frank Wilcox  - Lorde de Ekron 

Russell Hicks  - Lorde de Ashkelon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/diretores/cecil-b-demille/cecil-b-demille.asp
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CARLOTA JOAQUINA, PRINCESA DO BRAZIL 

 

 

Gênero:   Comédia 

Duração:   100 minutos 

Lançamento:  Brasil, 1994 

Distribuição:  Elimar Produções (Copacabana Filmes) 

Direção:   Carla Camurati 

Roteiro:   Carla Camurati e Melanie Dimantas 

Produção:   Bianca De Felippes e Carla Camurati 

Música:   André Abujamra e Armando Souza 

Fotografia:   Breno Silveira 

Desenho de prod.:  Tadeu Burgos e Emília Duncan  

Direção de arte:  Tadeu Burgos e Emília Duncan  

Figurino:   Tadeu Burgos, Marcelo Pires e Emília Duncan 

Edição:   Cézar Migliorin e Marta Luz 

 

 

Elenco 
Marco Nanini  - D. João VI 

Marieta Severo  - Carlota Joaquina 

Ludmila Dayer  - Yolanda / Jovem Carlota Joaquina 

Antônio Abujamra  - Conde de Mata-Porcos 

Maria Fernanda  - Rainha Maria I 

Eliana Fonseca  - Custódia 

Beth Goulart  - Princesa Maria Teresa 

Thales Pan Chacon  - Médico 

Brent Hieatt   - Escocês 

Vera Holtz   - Maria Luísa de Parma 

Bel Kutner   - Francisca 

Ney Latorraca  - Jean-Baptiste Debret 

Aldo Leite   - Lobato 

Norton Nascimento  - Fernando Leão 

Marcos Palmeira  - D. Pedro I 

Chris Hieatt   - Lorde Strangford 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/carla-camurati/carla-camurati.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/marco-nanini/marco-nanini.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/marieta-severo/marieta-severo.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/antonio-abujamra/antonio-abujamra.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/maria-fernanda/maria-fernanda.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/vera-holtz/vera-holtz.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/ney-latorraca/ney-latorraca.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/marcos-palmeira/marcos-palmeira.asp
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INDEPENDÊNCIA OU MORTE 

 

 

Gênero:   Histórico 

Duração:   108 minutos 

Lançamento:  Brasil, 1972 

Distribuição:  Cinedistri 

Direção:  Carlos Coimbra 

Roteiro:   Carlos Coimbra 

Argumento:   Anselmo Duarte, Carlos Coimbra,  

Dionísio Azevedo, Lauro César Muniz 

Diálogos:   Abílio Pereira de Almeida 

Produção:   Cinedistri 

Música:  Chico Morais, Wilson Miranda 

Fotografia:  Rudolf Icsey 

Desenho de prod.:  Campello Neto 

Direção de arte: Campello Neto 

Figurino:  Campello Neto 

Edição:  Carlos Coimbra 

Maquiagem:  Flavio Torres e Paulo Carias 

 

 

Elenco 

Tarcísio Meira - Dom Pedro I 

Glória Menezes - Marquesa de Santos) 

Dionísio Azevedo - José Bonifácio) 

Kate Hansen  - Dona Leopoldina) 

Emiliano Queiroz  - Chalaça) 

Manoel da Nóbrega - Dom João VI) 

Heloísa Helena - Carlota Joaquina) 

Labanca  - Frei Arrabida) 

Renato Restier - Barão de Mareschall) 

Anselmo Duarte - Gonçalves Ledo) 

Maria Cláudia - Amélia 

Tarcísio Filho - Jovem Dom Pedro  

Jairo Arco e Flexa  

Abílio Pereira de Almeida 

Rubens Ewald Filho  

Vanja Orico  

Francisco Di Franco  

José Lewgoy  

Macedo Neto  

Carlos Imperial  

Clovis Bornay  

Monique Lafond 

 

http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/dionisio-azevedo/dionisio-azevedo.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/anselmo-duarte/anselmo-duarte.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/abilio-pereira-de-almeida/abilio-pereira-de-almeida.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/vanja-orico/vanja-orico.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/jose-lewgoy/jose-lewgoy.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/carlos-imperial/carlos-imperial.asp
http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/monique-lafond/monique-lafond.asp
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ANEXO B – Relação de filmes por ano de lançamento ou produção, 

que constam no Dicionário de filmes brasileiros 
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ANEXO C – Revista Scena Muda 

 

 

Edição de 24 de março de 1954 
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Edição de 21 de abril de 1953 
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ANEXO D – Trabalhos de Carlos Manga no cinema e na televisão 

 

 

Atuação no cinema 
1952 - Carnaval Atlântida (direção das cenas musicais) 

1952 - Amei um Bicheiro (assistente de direção) 

1953 - A Dupla do Barulho (roteiro, direção e montagem) 

1954 - Matar ou Correr (direção e montagem) 

1955 - Nem Sansão nem Dalila (direção e montagem) 

1955 - Colégio de Brotos (diretor e montador) 

1956 - Guerra ao Samba (direção e montagem) 

1956 - Vamos com Calma (roteiro, direção e montagem) 

1956 - O Golpe (roteiro e direção) 

1957 - Garotas e Samba (roteiro e direção) 

1957 - Papai Fanfarrão (direção) 

1957 - De Vento em Popa (direção) 

1958 - É a Maior (direção) 

1959 - O Homem do Sputnik (direção) 

1959 - Esse Milhão É Meu (direção) 

1960 - Quanto Mais Samba Melhor (direção) 

1960 - O Palhaço o que É? (direção) 

1960 - O Cupim (direção) 

1960 - Pintando o Sete (direção) 

1960 - Cacareco Vem Aí (roteiro e direção) 

1960 - Os Dois Ladrões (direção) 

1961 - Entre Mulheres e Espiões (direção) 

1962 - As Sete Evas (direção) 

1974 - O Marginal (roteiro, produção e direção) 

1974 - Assim Era a Atlântida (roteiro e direção) 

1986 - Os Trapalhões e o Rei do Futebol (direção)[6] [7] 

 

Atuação na televisão 
1968 - Quem tem medo da verdade? (direção e apresentação) 

1969 - Chico Anysio Show (direção) 

1975 - Chico City (direção) 

1986 - 1987 - Os Trapalhões (direção geral) 

1990 - A, E, I, O… Urca (roteiro) 

1991 - Vamp (produção) 

1993 - Agosto (produção) 

1995 - Decadência (direção) 

1997 - Anjo Mau (produção) 

1998 - Torre de Babel (produção 

2004 - Um Só Coração (direção e montagem)  

2006 - Sítio do Pica-Pau Amarelo (direção de 185 episódios) 

2007 - Eterna Magia (produção e direção) 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manga 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_de_Brotos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_ao_Samba&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vamos_com_Calma
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Golpe&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Garotas_e_Samba
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Papai_Fanfarr%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_Vento_em_Popa
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89_a_Maior&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Homem_do_Sputnik
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esse_Milh%C3%A3o_%C3%89_Meu
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quanto_Mais_Samba_Melhor&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Palha%C3%A7o_o_que_%C3%89%3F&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Cupim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintando_o_Sete
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cacareco_Vem_A%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Os_Dois_Ladr%C3%B5es&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entre_Mulheres_e_Espi%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=As_Sete_Evas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Marginal_(filme)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Assim_Era_a_Atl%C3%A2ntida&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Trapalh%C3%B5es_e_o_Rei_do_Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manga#cite_note-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manga#cite_note-autogenerated1-7
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quem_tem_medo_da_verdade%3F&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_City
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Trapalh%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/A,_E,_I,_O%E2%80%A6_Urca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto_(miniss%C3%A9rie)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decad%C3%AAncia_(miniss%C3%A9rie)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anjo_Mau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel_(telenovela)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Um_S%C3%B3_Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_do_Pica-Pau_Amarelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eterna_Magia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manga
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ANEXO E – Discurso de Getúlio Vargas no Dia do Trabalhador 

 

 
Transcrição do discurso de Getúlio Vargas, dia 1º de Maio de 1951, no Estádio do Vasco 

da Gama. Vargas pede aos trabalhadores mais participação sindical, uma das marcas de 

sua passagem pela presidência do Brasil. No final do post há um vídeo raro com dois 

trechos do discurso, o início e fim. 

 

“Trabalhadores do Brasil 

 

Depois de quase 6 anos de afastamento, durante os quais nunca me saíram do 

pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me 

outra vez aqui ao vosso lado, para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, e para 

dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo, e promover as medidas 

indispensáveis ao bem estar dos trabalhadores.  

Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós, uma expressão simbólica: é o 

primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com profunda emoção 

que retorno ao vosso convívio nesse ambiente de regojizo e festa nacional. Em que nos 

revemos uns aos outros a céu aberto e em que o governo fala ao povo de amigo para amigo na 

linguagem simples, leal e fraca que sempre lhes falei.  

Nas horas de glória e de triunfo, assim como nas de sofrimento e de perseguições, os 

trabalhadores foram sempre fiéis, desinteressados e valorosos. E posso repetir hoje, de coração, 

o que mais de uma vez proclamei: os trabalhadores nunca me decepcionaram. Nunca se 

aproximaram de mim para pleitear interesses particulares ou favores pessoais. Pleitearam 

sempre para a coletividade a que pertencem, pelo reconhecimento dos seus direitos, pela 

melhoria das suas condições de vida, pelas reivindicações da classe e pelo bem-estar dos seus 

semelhantes. 

Quando me retirei da vida pública e passei anos esquecido pelos que me festejavam no 

poder, vós, trabalhadores, nunca me esquecestes; e ali, na minha solidão, não me chegava 

apenas o eco distante dos vossos anseios e dos vossos direitos conspurcados, mas também o 

apelo dos vossos corações e a imagem dos vossos rostos cansados da labuta 

quotidiana, voltados para mim, num gesto comovedor de esperança e de saudade. 

Aqui estou novamente ao vosso lado, e quero dar-vos a certeza de que, hoje como 

ontem, estarei convosco. E é convosco que pretendo reconstruir o Brasil de amanhã. As urnas 

de 3 de outubro, em que os sufrágios do povo me reconduziram ao poder, têm uma 

significação decisiva na vida brasileira. Nelas não ficou apenas evidenciado o desejo e a 

capacidade do povo de nosso país de participar direta e ativamente no governo; foi também a 

primeira vez na história do Brasil em que o povo escolheu verdadeiramente o seu presidente, 

em meio à pluralidade de candidatos e alheio a todas as influências políticas regionais, 

municipais ou mesmo partidárias. 

Porque eu não fui estritamente um candidato de partido: fui um candidato do povo, um 

candidato dos trabalhadores. Governarei, portanto, com esse povo que me elegeu e envidarei 

sempre todos os esforços para lhe proporcionar a maior soma possível de conforto, 

segurança, e bem-estar. 

 

Renovação nacional 

Quero dizer-vos, todavia, que a obra gigantesca de renovação que o meu governo está 

começando a empreender não pode ser levada a bom termo sem o apoio dos trabalhadores e a 

sua cooperação quotidiana e decidida. Nestes primeiros 90 dias de administração, já pude fazer 

um balanço das dificuldades e obstáculos que daqui e dali se estão levantando contra a ação 

governamental. E vim hoje à vossa presença, neste ambiente de festa, sem as apreensões e os 
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receios da reação policial como nos dias passados, para vos falar com a franqueza habitual e 

vos aconselhar o melhor caminho para a satisfação das vossas mais justas aspirações. 

Ouço o clamor dos vossos apelos mais prementes; calam-me fundo na alma o 

desamparo, a miséria, a carestia da vida, os salários baixos, o dinheiro que não chega para as 

necessidades mais inadiáveis, a luta contra a doença, o desespero dos desvalidos da fortuna e 

as reivindicações da maioria do povo, que vive na esperança de melhores dias. É 

profundo, sincero e incansável o meu esforço para atender a esses reclamos e achar solução 

para essas dificuldades que vos afligem. 

 

Leis contra a exploração 

Mas, com a lealdade que vos acostumastes a esperar de mim, venho dizer que, neste 

momento, o governo ainda está desarmado de leis e de elementos concretos de ação imediata 

para a defesa da economia do povo. É preciso, pois, que o povo se organize não só para 

defender os seus próprios interesses, mas também para dar ao governo o ponto de apoio 

indispensável à realização dos seus propósitos. Por isso, escolhi este dia e este momento do 

nosso primeiro encontro festivo para vos fazer um apelo. 

Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de uma 

longa jornada; preciso de vós tanto quanto precisais de mim. Preciso da vossa união; preciso 

que vos organizeis solidamente em sindicatos; preciso que formeis um bloco forte e coeso ao 

lado do governo para que este possa dispor de toda a força de que necessita para resolver os 

vossos próprios problemas. Preciso da vossa união para lutar contra os sabotadores, para que 

eu não fique prisioneiro dos interesses dos especuladores e dos gananciosos, em prejuízo dos 

interesses do povo. Preciso do vosso apoio coletivo, estratificado e consolidado na organização 

dos sindicatos, para que os meus propósitos não se esterilizem e a sinceridade com que me 

empenho em resolver os nossos problemas não seja colhida de surpresa e desarmada pela onda 

reacionária dos interesses egoístas, que, de todos os lados, tentam impedir a livre ação do meu 

governo. 

 

Sindicalização 

Chegou, por isso mesmo, a hora de o governo apelar para os trabalhadores e dizer-lhes: 

uni-vos todos nos vossos sindicatos, como forças livres e organizadas. As autoridades não 

poderão cercear a vossa liberdade nem usar de pressão ou de coação. O sindicato é a vossa 

arma de luta, a vossa fortaleza defensiva, o vosso instrumento de ação política. 

Na hora presente, nenhum governo poderá subsistir, ou dispor de força eficiente para as 

suas realizações sociais, se não contar com o apoio das organizações operárias. É através 

dessas organizações, sindicatos ou cooperativas, que as classes mais numerosas da nação 

podem influir nos governos, orientar a administração pública na defesa dos interesses 

populares. 

Auguro para a nossa pátria a época venturosa em que os sindicatos obreiros não serão 

apenas instrumentos de ação política e de defesa profissional, mas também terão a sua clínica 

para atender à saúde dos seus associados, as suas cooperativas para vender gêneros e 

mercadorias a preço de custo, escolas para elevar o nível das massas, órgãos jurídicos para 

defender os direitos individuais e sociais dos seus afiliados, caixas de empréstimo e 

financiamento para aquisição de casa própria, lugares de recreação após a labuta diária, sítios 

de cura e repouso para restauração das energias fatigadas; enfim, uma integração coletiva de 

vontades e interesses assegurando a todos e a cada um o emprego, o salário adequado, o bem-

estar geral e a participação gradativa e proporcional nos rendimentos, frutos e benefícios da 

riqueza comum. 

Para atender a esses objetivos, bem como para a luta contra a carestia da vida e os 

especuladores, e nos ingentes esforços pela elevação dos salários e a conquista do bem-estar 

social, é preciso que os trabalhadores e o povo em geral se organizem em volta do 

governo como um grande bloco, forte e coeso. Assim será possível levar avante o vasto 
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programa de recuperação econômica e nacional que o meu governo pretende realizar. E é 

também esta a única maneira eficiente de o povo defender-se, para não ser explorado, e, como 

força de opinião organizada, ajudar o governo a lutar contra os elementos negativos 

da sociedade e contra os que não colaboram, os que prejudicam, contra os autores das fraudes, 

os sabotadores, os exploradores do povo e seus advogados, ostensivos ou disfarçados. 

 

Melhor distribuição 

As classes produtoras, que realmente contribuem para a grandeza e prosperidade 

nacional, o comerciante honesto, o industrial operoso e equitativo, o agricultor que fecunda a 

terra, estes não têm razão para temores nem para inquietações descabidas. Jamais devem recear 

a força do povo os que trabalham com o povo e para o povo. O que a lei não protege nem 

tolera é o abuso, a especulação desenfreada, a usura, o crime, a iniquidade, a ganância de todas 

as castas de favoritos e de todos os tipos de traficantes, que corvejam sobre a miséria alheia, 

mercadejam com a fome de seus semelhantes e dão até a alma ao diabo para 

acumular riquezas, à custa do suor, da angústia e do sacrifício da maioria da população. O que 

é insuportável é que dentro da sociedade, onde tudo deve ser harmonia, equidade e cooperação 

para o bem comum, uns reservem para si todos os benefícios e outros carreguem apenas o 

fardo das privações e dos sofrimentos. Queiram ou não queiram ouvir-me os inimigos do povo, 

continuarei proclamando em voz alta que não é possível manter a sociedade dividida em zonas 

de miséria e zonas de abundância; em que uns dispõem do supérfluo e a outros falta o 

indispensável para a subsistência; em que uns acumulam para si o mais que podem e outros 

carecem de roupa, de lar e de pão; em que uns padecem a fome e outros especulam com a 

fome. É justo que o trabalhador tenha um salário razoável, adequado ao seu padrão de vida, e 

que dê para sustentar a família, educar os filhos, pagar a casa e tratar-se nas doenças sem 

precisar de favores nem da caridade pública. É justo que a lei lhe faculte os meios de atingir 

esses objetivos e que o Estado defenda e garanta a execução de um programa dessa natureza. 

A esse programa, que se iniciou no Brasil com a legislação trabalhista elaborada pelo 

meu governo, mas que ainda está longe de ser concluído, tenho dedicado toda a minha vida 

pública. Sempre contastes comigo, trabalhadores, para realizá-lo paulatinamente, à medida que 

as contingências o foram permitindo. De hoje em diante, porém, e agora mais do que nunca, 

sou eu que preciso contar convosco. Não apenas com o apoio constante, desinteressado e 

amigo que sempre me destes, mas também com a força da vossa organização coletiva, com os 

instrumentos de ação dos vossos sindicatos e com o prestígio da opinião pública que 

conseguistes consolidar pela inteligência dos vossos líderes profissionais e dos representantes 

escolhidos pelo vosso sufrágio.  

Nas classes trabalhadoras organizadas, participando realmente do governo através dos 

sindicatos, cooperando diretamente com ele, é que poderei achar o sistema de defesa de que 

necessito para levar avante a obra renovadora do meu governo. Quero encontrar em vós, 

trabalhadores, nos vossos órgãos de classe solidamente organizados, os amigos verdadeiros e 

independentes que hão de sempre dizer-me a verdade sobre as vossas necessidades, sem falseá-

la, sem adulterá-la, como o fazem muitos que a mim se dirigem com o velado propósito de 

legitimar as suas pretensões egoísticas, em detrimento dos interesses do povo. 

Quero encontrar na vossa força coletiva organizada os elementos de ação que ainda me 

faltam para combater os grupos de exploradores responsáveis pela carestia da vida e pela 

desvalorização do vosso dinheiro. 

Quero achar, na sinceridade dos vossos apelos congregados em torno dos vossos 

sindicatos, o alimento capaz de nutrir a sinceridade com que eu próprio me empenho, na defesa 

dos vossos direitos e dos vossos legítimos interesses. 

Não basta, porém, a sindicalização das classes trabalhadoras: ela deve ser completada 

pela sadia organização das cooperativas do consumo. Já me referi a isto em discurso anterior e 

creio que nunca será demais insistir nas vantagens e benefícios do cooperativismo associado a 

uma boa organização sindical. 
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Fundo sindical 

Devo lembrar que o meu governo achou o fundo sindical desvirtuado dos seus fins, 

utilizado para as manobras políticas mais inescrupulosas. Medidas já foram tomadas para 

moralizar essa aplicação; e a Divisão de Organização e Assistência Sindical tem efetuado 

rigorosos e intensivos exames nos processos de previsão orçamentária a fim de evitar a 

dispersão e o desperdício na aplicação das rendas sindicais. 

 

Ensino 

As cartilhas escolares, que o Ministério da Educação lançou em milhões de exemplares 

e cuja distribuição iniciei aqui num ato simbólico, representam o primeiro passo para a obra de 

instrução e difusão populares que o meu governo empreendeu com a decretação da 

gratuidade do ensino para que não faltem aos brasileiros, sem exceções ou discriminações, as 

facilidades e as oportunidades do aprimoramento cultural e do aperfeiçoamento profissional. 

 

Proteção ao trabalhador rural  

Medida de grande relevância, que é um dos pontos fundamentais do atual programa 

governamental, é a extensão dos benefícios da legislação trabalhista ao trabalhador rural, 

principalmente no que diz respeito à assistência médico-social, moradia e educação dos filhos, 

salário mínimo, direito à indenização e estabilidade no emprego. Conta o governo, para este 

fim, com a colaboração de agricultores e pecuaristas, a serem igualmente beneficiados com 

essas providências. A reforma dos órgãos mantidos pelo Imposto Sindical também deverá ser 

feita em futuro próximo, já se notando atividade proveitosa num dos seus setores – o do 

encaminhamento de desempregados, até há pouco tempo inoperante, conforme se vê das listas 

de convocação publicadas pela imprensa. O trabalho ora concluído está pronto para receber as 

últimas modificações. 

 

Casa própria 

A casa própria para o trabalhador constitui uma das finalidades essenciais que 

determinaram a criação das organizações securitárias, e este ponto deve estar presente no 

espírito dos seus administradores. Por isso, determinou o governo aos institutos a aplicação de 

fundos na edificação de residências para os seus contribuintes, empenhando-se igualmente 

a Caixa Econômica num novo plano de construção de vilas operárias. 

Com o esforço conjugado dos institutos, da prefeitura e das Caixas Econômicas, 

poderemos construir logo, num primeiro plano de realizações imediatas, cerca de 30 mil casas 

baratas para a moradia dos trabalhadores do Distrito Federal. Sucessivamente, irão sendo 

atendidos outros centros populosos dos vários estados da Federação, à medida que se forem 

tornando mais urgentes e imperiosas as necessidades. 

 

Salário mínimo 

Outra providência já determinada pelo meu governo é o aumento do salário mínimo 

dos trabalhadores em todo o território nacional, aumento que nunca será menor de 50% e que, 

em certos casos, para determinadas regiões e gêneros de trabalho, poderá elevar-se a duas 

ou três vezes mais o salário mínimo atual. Os estudos nesse sentido já estão em andamento no 

Ministério do Trabalho, e a fixação definitiva dos novos níveis de salário mínimo deverá ficar 

pronta até fins de setembro do corrente ano. 

Grandemente prejudicial aos interesses das classes trabalhadoras era a orientação que 

vinha sendo seguida em vários Institutos de Aposentadorias e Pensões. Com poucas exceções, 

esses institutos tiveram o seu patrimônio dilapidado em vultosas inversões de capital, 

com objetivos inteiramente estranhos às suas finalidades. Já foram ordenadas sindicâncias para 

apurar responsabilidades, bem como medidas enérgicas para mais eficiente fiscalização das 

várias Caixas de Aposentadorias e Pensões. As irregularidades encontradas serão 
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oportunamente levadas ao conhecimento público. E esta será a resposta do meu governo 

aos sabotadores e traficantes, que descontaram nos encargos públicos as comissões pagas em 

troca de favores eleitorais. 

Não faço campanha contra pessoas. Critico apenas os métodos, processos e atos 

prejudiciais à coletividade brasileira. Isso, infelizmente, é o que simulam não entender os 

cúmplices da improbidade administrativa quando atacam as medidas moralizadoras da minha 

administração. 

Haja vista o que se disse e propalou a respeito do meu último discurso do dia 7 de abril. 

 

Crise econômica 

Fez-se abstenção dos atos concretos que relatei, da desorganização financeira do país e 

do estado de coisas encontrado pelo meu governo, que naquele discurso pretendi revelar ao 

povo. De tudo o que eu expus, os meus agressores destacaram apenas a frase final, para 

explorá-la e deturpá-la de várias maneiras, como se eu tivesse dito algo de surpreendente e 

estranho quando falei na miséria do povo, na carestia da vida, na atividade nociva dos 

açambarcadores de todos os matizes. Disseram que o meu discurso era um convite à desordem 

e à reação popular. Entretanto, não anunciei senão verdades sabidas, focalizando 

problemas conhecidos de todos: a crise econômica em que nos debatemos, a inquietação das 

massas, provocada pelo aumento desproporcional do custo da vida e pelo monopólio dos 

gêneros de primeira necessidade. 

Isto não é apenas um mal brasileiro: é uma crise universal.  

 

Mal-estar social 

Ainda recentemente, na Conferência de Washington, os delegados latino-americanos 

frisaram que a principal causa da crise política do continente era o mal-estar social produzido 

pelos baixos padrões de vida, pela insegurança econômica das populações. O próprio 

Plano Marshall, de ajuda aos países europeus, não visa senão elevar os níveis de vida, 

assegurar emprego para todos, firmar as condições de estabilidade do trabalhador, para que não 

medrem as ideias dissolventes no seio das sociedades. E que é o tão falado Ponto IV senão um 

remédio para que cessem os males e perigos da anarquia social? 

Precisam saber de uma vez por todas os reacionários intransigentes que estamos 

vivendo uma fase de democracia econômica e social em que as necessidades básicas de 

subsistência das populações obreiras e do povo em geral devem ser atendidas de forma 

preferencial e decisiva. Na Europa, na Ásia, como nos países da América, as dificuldades 

econômicas são germes constantes da inquietação social, e é preciso remediá-las em tempo 

oportuno para evitar que o povo se agite e faça justiça pelas próprias mãos. 

 

Advertência necessária 

Quando fiz esta advertência no meu último discurso, julguei estar lembrando um fato 

conhecido por todos, focalizando um problema que, nos nossos dias, é de todas as nações e de 

todos os continentes. Não o entenderam assim, porém, os meus adversários e os inimigos 

do povo, que me apoia. Estranharam a minha advertência quando eu julgava estar repetindo 

coisas comezinhas e quando eu apenas reproduzia 

a advertência que, no mundo inteiro, fazem hoje os estadistas conscientes, zelosos da 

paz social e sinceramente preocupados em impedir que os seus países se afoguem no mar 

revolto das rebeliões das massas. Meus propósitos foram sempre o equilíbrio social, a 

harmonia dos interesses entre classes produtoras e classes trabalhadoras, a concórdia política 

e a justiça na distribuição dos bens e das riquezas da coletividade. Não preciso incitar o povo à 

reação nem açular à violência porque o povo sempre sabe quando deve reagir e contra quem 

deve fazê-lo. 

Houve quem dissesse, há dias, que, nestes primeiros três meses de novo governo, o 

povo já não esconde a sua decepção e o seu acabrunhamento. 
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Mas os que falam assim não conhecem o povo e muito se enganam sobre a solidez dos 

vínculos que unem ao povo o meu governo. Pretendem falar em nome do povo sem saírem das 

quatro paredes onde vivem refestelados em cômodas poltronas e onde não chegam as vozes 

livres das multidões, longe, bem longe do ambiente palpitante de trabalho e de 

sacrifícios daqueles que lutam pelo pão quotidiano. Só podem falar em nome do povo os que 

buscam o seu contato, os que não se arreceiam de se defrontar com ele ao ar livre, em 

espaços abertos, à luz do sol, dando conta dos seus atos e debatendo lealmente os problemas 

populares – como neste imenso e inconfundível espetáculo que estamos presenciando. 

Trabalhadores do Brasil, não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim 

por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na 

reclusão para que viesse fazer mera substituição de pessoas, ou simples mudanças de quadros 

administrativos. 

A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo: porque o povo 

me acompanha na esperança de que o meu governo possa edificar uma nova era de verdadeira 

democracia social e econômica, e não apenas para emprestar o seu apoio e sua solidariedade a 

uma democracia meramente política, que desconhece a igualdade social. 

 

Percam a ilusão os que pretendem separar-me do povo, ou separá-lo de mim. Juntos 

estamos e juntos estaremos sempre, na alegria e no sofrimento, nos dias de festa, como o de 

hoje, e nas horas de dor e sacrifício. E juntos haveremos de reconstruir um Brasil melhor, onde 

haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo 

de prosperidade e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro. ”  

 

Disponível em: http://discursostranscritos.blogspot.com.br/2015/03/discurso-getulio-

vargas-dia-trabalho.html 
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ANEXO F – Slides da apresentação perante à banca 
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