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Mais uma vez é hora de falar de Charles Spencer Chaplin, como acontece mais ou menos a cada 
dez anos, quando seus filmes, pertencentes a seu espólio, voltam à distribuição. No início dos 
anos 70, o motivo foi a volta aos cinemas americanos de seus maiores filmes - que ele havia 
retirado do circuito, ressentido com a perseguição política por parte do governo americano no fim 
dos anos 50, por suas supostas inclinações comunistas. Nos anos 80, a CBS-Fox lançou os filmes 
em VHS e Laserdisc. Agora, um primeiro grupo com quatro longas de Chaplin - A Corrida do Ouro 
(1925), Tempos Modernos (1936), O Grande Ditador (1940) e Luzes da Ribalta (1952) - foi 
lançado em DVD pela Warner Home Video, em versões magnificamente restauradas produzidas 
pelo atual detentor dos direitos dos filmes, a companhia francesa MK2. Enquanto isso, na 
Inglaterra, seu país natal, O Grande Ditador é relançado ao mesmo tempo em que se exibe um 
documentário a respeito dele, num processo de revalorização.  
 
A cada vez que reaparecem, os filmes de Chaplin encontram uma nova geração de espectadores, 
a essa altura bem distantes das audiências originais que fizeram de seu Carlitos talvez a mais 
famosa figura do mundo nos anos 1910 e 1920 (seus primeiros filmes em um e dois rolos são de 
domínio público e estão disponíveis em várias versões de vídeo que variam muito em qualidade).  
 
Para o público em geral de 2003, a imagem de Chaplin provavelmente é mais familiar por seu uso 
numa série de comerciais que por algum de seus próprios filmes.  
 
Chaplin ainda importa? Para qualquer pessoa interessada na arte cinematográfica, a resposta tem 
de ser "sim". Certamente, parte do conteúdo desses filmes é datada. O próprio Chaplin era um 
produto da era vitoriana tardia, nascido em 1889 numa miséria dickensiana (seu pai era artista de 
teatro de variedades e alcoólatra e sua mãe acabou num hospício). Os pontos de referência em 
muitos de seus filmes - orfanatos, asilos, heroínas impossivelmente inocentes e vilões que 
enrolam o bigode - devem ter parecido, mesmo para a audiência dos anos 1910, relíquias do 
melodrama dos palcos vitorianos.  
 
Mas os temas de Chaplin são imortais e universais. O DVD de Tempos Modernos inclui, entre 
vários outros extras, uma entrevista com os diretores belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne, cujo 
cinema socialmente engajado tem muitos pontos de intersecção com o de Chaplin. Como os 
irmãos Dardenne observam, a crise essencial do andarilho é encontrar algo para comer e um 
lugar para dormir, tópico que continua sendo da maior importância para uma grande e crescente 
fração da população mundial. Chaplin trata, no fim das contas, tanto da sobrevivência de um 
indivíduo num vasto e hostil sistema social e econômico quanto da sobrevivência de uma faísca 
humana - de invenção e revolta - dentro de uma cultura de massa.  
 
Tempos Modernos, um dos filmes mais abertamente políticos de Chaplin, é um dos poucos 
realizados nos anos da Depressão a mostrar as desgraças econômicas dos Estados Unidos como 
resultado das divisões de classe; um dos poucos a levantar o espectro do comunismo (embora de 
modo cômico, numa seqüência na qual o vagabundo acaba liderando uma passeata de grevistas 
ao apanhar acidentalmente uma bandeira); e talvez o único a mostrar policiais como defensores 
brutais do grande capital. Só a posição especial de Chaplin em Hollywood - ele tinha seu próprio 
estúdio, financiava seus próprios filmes e os lançava por uma distribuidora, a United Artists, que 
ajudou a fundar - lhe permitiu lidar com assuntos tão sensíveis e também incluir piadas sexuais e 
escatológicas que teriam sido vetadas pela maioria dos censores de estúdio.  
 
Chaplin também era poderoso o suficiente para resistir à revolução falada de 1927, lançando 
Luzes da Cidade (1931) e Tempos Modernos como filmes essencialmente mudos acompanhados 
por música, efeitos sonoros e alguns poucos trechos de diálogo.  
 



Porém, ao voltar no tempo, Chaplin também podia parecer surpreendentemente moderno. Nos 
anos 20 e 30, quando Hollywood já dominava as técnic as de edição invisível e estrutura narrativa 
sem costuras, Chaplin continuou a insistir em movimentos de câmera evidentes, edição enfática e 
uma estrutura distinta, episódica, que tornaram sua obra não tanto uma sucessão suave de cenas 
impecavelmente unidas quanto uma sucessão de segmentos mais ou menos autônomos.  
 
Tempos Modernos, por exemplo, pode ser dividido numa série de temas curtos quase 
independentes - "Carlitos e a Linha de Montagem", "Carlitos na Cadeia", "Carlitos, o Vigia 
Noturno", "Carlitos, o Garçom Cantor" e assim por diante. Para alguns poucos críticos de Chaplin 
(entre eles Pauline Kael), isto era prova de sua incapacidade de transcender o formato de seus 
primeiros filmes. Mas o formato é também o da tradição do teatro de variedades inglês, na qual 
Chaplin nasceu (e na qual ingressou profissionalmente aos oito anos). Ali está a sucessão de atos 
misturados e adaptados com a habilidade de um empresário de entretenimento: uma comédia 
rotineira no estilo pastelão, seguida por um interlúdio romântico, um número musical, um ato 
cômico, um número de dança e um pouco de melodrama à moda antiga.  
 
Até o filme mais bombástico de Chaplin, O Grande Ditador, encontra espaço para tudo, do 
pastelão simplório (soldados nazistas golpeados na cabeça com frigideiras) a uma seqüência de 
dança. A narrativa pára de repente enquanto o ditador hitleresco de Chaplin, Adenoid Hynkel, faz 
um solo elegante e lírico com um balão pintado para lembrar um globo terrestre, um momento de 
pura graça que não pareceria fora de lugar num balé.  
 
Homem totalmente autodidata, Chaplin resistiu instintivamente aos modelos literários que os 
estúdios de Hollywood impunham aos filmes cada vez mais nos anos 20 e 30 e chegou a uma 
estrutura alternativa, com uma relação mais que passageira (embora provavelmente por 
coincidência) com o teatro épico de Brecht, uma forma que enfatizava seu próprio artifício, que 
negava o realismo psicológico e misturava a alta e a baixa culturas numa confusão não muito 
distante do pós-modernismo de hoje. Tudo isso num ataque frontal contra o fascismo e o anti-
semitismo europeus que nenhum dos estúdios, temendo perder seus mercados estrangeiros, 
ousara fazer antes da declaração oficial de guerra (uma exceção foi Confissões de um Espião 
Nazista, lançado pela Warner Brothers quando Chaplin filmava O Grande Ditador).  
 
Cada um dos quatro filmes neste primeiro pacote (outros volumes serão lançados em breve) foi 
transferido para vídeo com tremendo cuidado. O disco de Tempos Modernos usa, por exemplo, a 
nova restauração digital recém-concluída pela Bologna Cinematheque, com uma gama completa 
de tons de cinza, granulação fina e trilha sonora cristalina. A Corrida do Ouro é apresentada tanto 
na versão muda original quando na versão do relançamento de 1942, narrada por Chaplin com 
uma loquacidade encantadoramente tardia.  
 
Luzes da Ribalta, o último filme feito por Chaplin nos Estados Unidos, vem com O Professor, um 
curta inacabado de 1919 que se tornou a base para a cena do circo de pulgas em Luzes da 
Ribalta, e inclui também 16 minutos de filmes caseiros familiares de Chaplin.  
 
Outros seis títulos serão lançados pela Warner, entre eles O Garoto (1921), Luzes da Cidade 
(1931) e Um Rei em Nova York (1957). Em película, fita ou discos, estes filmes idiossincráticos 
continuam a deleitar e fascinar.  
 
Chaplin foi um dos primeiros artistas do cinema; ele sempre estará entre os maiores. (Tradução 
de Alexandre Moschella)  
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