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RESUMO
O  artigo  tem  como  objetivo  explicitar  a  vida  de  Charles  Spencer  Chaplin4,  sem  a  sua 
caracterização de Carlitos, O Vagabundo5. A começar entendendo a infância dele e o que fez 
com que entrasse no cinema tão cedo e, do mesmo modo, fizesse sucesso. O texto ressalta a 
contribuição  cinematográfica  e  os  valores  humanos  que  ele  deixou,  antes  e  após  o  seu 
falecimento, para pessoas do mundo todo. O seu filme mais polêmico, “O Grande Ditador”6, 
acarretou sérias consequências em sua vida e o trabalho intenciona descrevê-las mostrando os 
obstáculos que Chaplin teve de enfrentar para tornar público o filme.

PALAVRAS-CHAVE: filme/cinema mudo; Charles Chaplin; O Vagabundo; solidão; “O 

Grande Ditador”.

1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para mim, teatralidade significa o dramaturgo embelezamento de coisas que 
de outro modo seriam banais. É a arte de aposiopesis7: o abrupto fechamento 
de um livro, o acender de um cigarro, um efeito fora de cena, como um tiro 
de pistola, um grito, uma queda, uma colisão, uma entrada ou uma saída de 
efeito,  tudo isso que  parece recurso barato  ou óbvio quando tratado  com 
sentimento e discrição é parte da poesia do teatro.

É desse modo que Charles Chaplin define em seu livro, Minha Vida (1993, p. 300), o 

seu principal  motivo de vida:  atuar.  Nascido no meio – seus pais  viviam do teatro  –,  ele 

cresceu com as imitações e cantorias da mãe, Hannah Chaplin8. Não sabia ainda o que seria, 

obviamente, porque era muito pequeno, mas tinha no sangue a profissão que seria o seu ar.

É praticamente impossível uma pessoa se tornar adulta sem ver, pelo menos uma vez 

na vida, a imagem do Chaplin ou ler as frases de sua autoria que vagam pela internet. Mas, 

muito mais do que filmes sentimentais e cômicos, ele revela uma estranha doçura, proveniente 

da solidão, que se mistura com os princípios que nele viveram até o seu último suspiro. Em 

uma época  de  pobreza,  que  qualquer  um seria  desonesto  para  conseguir  avançar  na  vida 
1 Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação Audivisual do XII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul e realizado de 26 a 28 de maio de 2011.
2 Aluna do curso de Jornalismo da Unisinos.
3 Orientadora do trabalho. Professora do curso de Jornalismo da Unisinos.
4 Nasceu no dia 16 de abril de 1889, em Londres, Inglaterra, e faleceu no dia 25 de dezembro de 1977, Vevey, Suíça.
5 Conhecido como Charlot, na França, é o seu personagem mais conhecido e famoso.
6 No original The Great Dictador, foi o primeiro filme falado do ator e foi finalizado em 1940.
7 Palavra grega que é usada como instrumento retórico.
8 Nascida Hannah Harriet Pedlingham Hill, 11 de agosto em Londres e faleceu 28 de agosto de 1928.
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econômica, ele se manteve correto e, caminhando no seu ritmo, se revelou mais do que um 

ator comum.

Para considerá-lo um gênio não se pode analisá-lo apenas na superfície.  Assistir os 

filmes dele é o mínimo que se pode fazer para conhecê-lo. “Charles Chaplin, por trás das 

câmeras: o outro lado do cineasta” acaba por ser uma análise aprofundada de sua vida pessoal 

e da sua vida no e com o cinema. Afinal, falar nele é falar em cinema. E cinema de qualidade. 

Mas ele não se limita a isso. O homem de estatura pequena que encantou o mundo inteiro, por 

meio  da  comédia  e  do  drama,  tinha  tantos  valores  por  trás  das  películas  que  devem ser 

ressaltados ao longo deste trabalho.

Chaplin não se sobressaiu apenas no cinema mudo9: nasceu junto com ele. E, quando o 

meio de comunicação estava se desenvolvendo, o ator penetrou no cinema e desde então vem 

sendo considerado um dos maiores gênios do mundo, e o maior da sétima arte. Ao todo, foram 

81 películas  produzidas  nos seus 88 longos e  bem vividos  anos.  Pode-se dizer,  com total 

convicção, que Chaplin dedicou a sua vida ao cinema, tanto no mudo quanto no falado.

O ator transformou o cinema mudo: o que antes era uma sequência grotesca e vulgar de 

comédia passou a ser um roteiro bem elaborado, cômico e sentimental. Chaplin misturou dois 

estilos que não se encaixavam, desafiou os riscos e bebeu da sua glória. Quem poderia saber 

como estaria a comédia no cinema, hoje, se ele não a tivesse reinventado? As comédias atuais, 

na maioria das vezes, misturam histórias de amor e envolvem o público. Exatamente o que 

Chaplin fazia, só que sem usar o modo sonoro no início.

Falar em cinema, hoje em dia, traz à mente imagens coloridas,  trilhas sonoras bem 

feitas, dublagens e cenários variados. As pessoas raramente pensam na origem das coisas, seja 

cinema ou qualquer outro meio de comunicação. Elas vivem sempre a mercê do novo, do atual 

e do futuro.  O passado fica camuflado nessa realidade.  Na maioria  das vezes ninguém dá 

importância ao antigo. Mas foi desse antigo que se originou o novo. 

O cinema mudo comovia as pessoas que viveram no começo de 1900. A tecnologia era 

pouca naquela época, mas bastava para uma feliz noite em família. As pessoas eram (e ainda 

são) compenetradas  nos personagens  mais  famosos.  E Charles  Chaplin  não foi  apenas  “O 

Vagabundo”. Ele deixou para o cinema uma contribuição tão excessiva que ela se estende até 

hoje e o faz ser conhecido e assistido em todas as cidades do mundo.  E é por isso que ele é o 

foco deste artigo. As pessoas também devem ter a oportunidade de conhecê-lo por trás dos 

filmes.

9 Os filmes eram praticamente silenciosos sendo acompanhados muitas vezes de música ao vivo, outras vezes de 
efeitos especiais e narração e diálogos escritos presentes entre cenas.
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Estudar  o  Chaplin  possibilita  adquirir  uma  nova perspectiva  de mundo.  Passe-se a 

acreditar  que  os  grandes  homens  são  aqueles  que  se  preocupam com a  humanidade  e  a 

enfrentam sem qualquer medo. E, mais do que isso, conseguem atingir a fama e o sucesso 

honestamente e com os seus próprios talentos.

2- NASCIDO PARA O TEATRO, O CINEMA E A GENIALIDADE

O teatro era a principal distração das pessoas do século XIX. A ausência do rádio e da 

televisão, que ainda não existiam, levava multidões para os chamados “teatros de variedades”. 

Cantores, mímicos, bailarinas, mágicos e trapezistas eram as principais atrações. Na Inglaterra, 

essa modalidade teve seu auge no final do século XIX e muitos artistas tiveram sucesso na 

época. Foi o que aconteceu com Hannah, mãe de Charles Chaplin, que morava na Inglaterra. 

Ela foi uma excelente cantora, bem como atriz. Tinha uma voz doce e era excelente mímica. 

Seu pai também foi um bom ator de musicais.

Explicar o relacionamento do casal torna-se um pouco complexo visto que os livros 

mostram diferentes versões da mesma história. Chaplin, em seu livro “Minha Vida”, conta que 

antes dele nascer sua mãe fugiu para a África e teve o seu irmão, Sydney10, com outro homem. 

Relata brevemente o envolvimento de Hannah com seu pai, motivo que a levou a retornar à 

Inglaterra. Mas, mesmo que o pai Chaplin fosse amoroso e carinhoso quando estava sóbrio, o 

que era raro, o casamento acabou no terceiro ano de vida do pequeno Chaplin, em 1892.

Apesar da pobreza que rondou a família nesse período, Hannah sempre se esforçou 

para dar boa educação para seus dois filhos. Com o passar do tempo, sua voz foi ficando fraca 

e, em uma apresentação, por fim, falhou completamente. Nesta ocasião, Chaplin tinha 5 anos e 

estava assistindo-a.  O público vaiou a mulher  sem piedade.  O diretor,  desesperado com o 

tumulto, pegou o pequeno Chaplin pela mão e levou-o ao palco. Ele, sem saber direito o que 

fazer, começou a cantar uma velha canção da época e, inesperadamente, uma chuva de moedas 

atingiu o palco. Quando parou e disse que primeiro iria recolher as moedas, para depois voltar 

a cantar, a plateia caiu na gargalhada.

E repetindo o estribilho em toda a minha inocência, eu imitei a voz de mamãe 
a falhar – e fiquei surpreso com o efeito que isso causou na plateia. Risadas e 
aclamações, nova chuva de moedas; e quando mamãe reapareceu no palco 
para  levar-me,  sua  presença  desencadeou  tremendos  aplausos.  Essa  noite 
marcou  a  minha  primeira  aparição  em  cena  e  a  última  de  mamãe. 
(CHAPLIN, 2009, p. 40)

A impotência de Hannah no trabalho foi aumentando a sua miséria e a dos seus filhos. 

Pouco a pouco foram vendendo objetos da casa, mas isso não era motivo para ela desanimar: 

10 16 de março de 1985, 16 de abril de 1965.

3



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Londrina – PR - 26 a 28 de maio de 2011

cantava  e  dançava  dentro de casa,  para  seus filhos,  e  introduzia  uma magia  no ambiente. 

Inventava histórias para eles e, por meio de mímicas, reproduzia-as e distraía-os.

A loucura não demorou muito para se infiltrar na mente de Hannah. Chaplin e Sydney 

se viam jogados de um lado para outro, enquanto a mãe era internada uma série de vezes. A 

Escola para Crianças Pobres do Centro de Londres foi o principal lar dos irmãos nesta época, e 

era sinônimo de rigidez e sofrimento. Os anos passaram, a situação persistiu, até que Sydney 

começou a viajar a trabalho e Chaplin se viu sozinho por meses a fio. Decidiu, então, que 

precisava ganhar dinheiro e arrumou trabalhos pequenos, como jornaleiro, que não resultavam 

em bons lucros.

Chaplin, Hannah e Sydney. (MILTON, 1996, p. 330)

Com 14 anos o menino tomou coragem e procurou um dos mais importantes agentes 

teatrais de Londres daquela época. Pouco tempo depois ele foi chamado para atuar em uma 

peça que iria estrear. Como havia deixado a escola aos nove anos, mal sabia ler e o seu irmão 

o ajudava a decorar as falas. Por algum tempo, Chaplin viajou com a companhia de teatro pelo 

País. Sadoul consegue fazer um retrato verbalmente do ator aos 18 anos.

O jovem ator é de pequena estatura. O seu corpo, um pouco frágil em relação 
à cabeça, é elegante e musculoso. Tem os pés e as mãos pequenos. A cara, 
barbeada,  é  de  uma  grande  beleza.  Iluminam-na  grandes  olhos  de  um 
cinzento azulado.  Os espessos cabelos,  pretos  e ondulados,  são penteados 
para trás. Sinal particular: é canhoto. (1952, p. 21)
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Pouca gente sabe da cor dos seus olhos, porque os filmes eram em preto e branco. Ter 

sido canhoto é uma das características mais desconhecidas dele, ao contrário da altura que 

sempre o marcou. A fisionomia de Chaplin é construída por meio desses destaques ímpares 

que já o separam da normalidade. Quanto à arte de representar, teve uma professora desde 

pequeno: a sua mãe. Ele aprendeu com ela que mais importante do que atuar era observar. 

Jamais  estudei arte de representar  mas,  quando menino,  vivi  numa era de 
grandes  atores  e  adquiri,  por  extensão,  muito  dos  seus  conhecimentos  e 
experiências. Embora eu tivesse dons, ficava surpreendido, nos ensaios, ao 
descobrir quanto eu tinha que aprender a respeito da técnica de representar. 
(CHAPLIN, 2009, p. 304)

O teatro foi sua fonte de vida e paixão até 1913, quando o cinema entrou em sua vida e 

a  mudou  completamente.  O  cinema  nasceu  em 1889,  junto  com  Chaplin,  e  encantou  as 

pessoas. Ele era marcado por cenas em movimento que duravam apenas alguns instantes e 

demorou a  se aperfeiçoar.  Mas já em 1913 era um grande negócio.  Segundo Pam Brown 

(1991, p. 26) a Keystone produzia filmes em grande quantidade, em detrimento da qualidade, 

para atender à demanda.  Mas as pessoas acreditavam que era uma moda passageira  e que 

nunca iria substituir os espetáculos ao vivo.

Chaplin foi contratado por essa companhia cinematográfica e ficou animado com o 

novo palco que lhe esperava: completamente diferente do teatro, com a ausência de som e a 

necessidade do ator de obedecer às câmeras que permaneciam fixas em um determinado lugar. 

Mas, por alguns dias, ele se questionou se se adequaria ao novo ambiente.  Durante várias 

semanas apenas observou. A diferença maior era a inexistência de ensaios que predominava 

no cinema. “A Keystone não acreditava em tais sutilezas.” (BROWN, 1991, p.28)

O seu primeiro filme mudo,  em 1914, chamou-se “Carlitos Repórter” e fez grande 

sucesso. O problema para Chaplin era lidar com as pessoas dentro do estúdio: ele achava o 

diretor incompetente e os roteiros inadequados. E foi com o seu personagem mais famoso que 

o possibilitou de mudar essa realidade. Carlitos, “O Vagabundo”, surgiu quando entrou na sala 

dos figurinos e escolheu um chapéu coco, um paletó apertado, calças largas, sapatos enormes e 

uma bengala  de  cana-da-índia.  Ao sair  da sala,  percorreu  todo o estúdio  fazendo graça e 

mobilizando as pessoas que estavam pelo local.

Com o passar  do tempo  Chaplin  foi  construindo as  características  do personagem, 

mesmo  que  desempenhasse  outros  papéis  nos  filmes.  O  público  pedia  películas  dele  e  a 

Keystone  se  viu  obrigada  a  concordar  com  as  exigências  do  comediante:  dirigir  e  dar 

sugestões para os filmes. “O Vagabundo”, ao contrário do que muitos pensam, não carregava a 

personalidade de Chaplin. Mas muito da sua infância estava refletida em Carlitos. O andar 
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com os pés abertos, por exemplo, foi visto por ele em um bêbado, quando era pequeno. O 

objetivo  do  personagem era  de  que  pudesse  tocar  o  coração  de  qualquer  pessoa.  Ele  era 

delicado, melancólico, travesso e valente. Misturava comédia com drama e todas as pessoas 

podiam se identificar com ele. Pouco tempo precisou para se tornar famoso. “Mil novecentos e 

dezessete.  Três  anos  e  67  filmes  bastaram para  que,  com Easy Stret,  Chaplin  atingisse  o 

gênio.” (SADOUL, 1952, p. 75)

A  partir  da  criação  do  Vagabundo,  Chaplin  percorreu  várias  companhias 

cinematográficas, até montar a sua própria e realizar os seus filmes de maior sucesso, entre 

eles “O Garoto”11, “Em Busca do Ouro”12, “Tempos Modernos”13 e “O Grande Ditador”. Por 

mais que a arte de representar seja vista, por muitas pessoas, como um ato mecânico, devido 

às falas decoradas e os gestos programados, Chaplin usava o amor como principal ingrediente 

em qualquer filme produzido.

O que é básico, o que é essencial pra um grande ator é ele ter amor por si 
mesmo  quando  representa.  Não  digo  isso  num sentido  derrisório.  Muitas 
vezes  tenho  ouvido  atores  dizerem:  “Como  eu  adoraria  representar  esse 
papel!”, no sentido de que gostariam de si mesmos em tal papel. Pode isto ser 
uma  manifestação  de  egocentrismo,  mas  o  grande  ator  se  preocupa 
principalmente com a sua própria virtuosidade. (CHAPLIN, 1993, p. 303)

Desde as primeiras películas, ele não se contentava com o mínimo. Tinha uma ideia, 

trabalhava  em cima  dela  e  filmava.  Se  o  resultado  não  lhe  agradava,  filmava  novamente 

mudando os personagens e o cenário. Os seus melhores filmes foram consequência dos dias 

em que ia para o estúdio sem nenhuma ideia e simplesmente começava a gravar.

1915: Chaplin ao centro da foto sem caracterização.  (BROWN, 1991, p. 32)

11 No original The Kid, 1921.
12 No original The Gold Rush, 1925.
13 No original Modern Times, 1936.
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Foi com o filme “O garoto”, em 1921, que Chaplin inovou o cinema mudo. Os filmes 

que  até  então  eram  puramente  cômicos,  mas  com  cenas  que  demonstravam  brutalidade, 

passaram a mesclar  sentimentalismo e ainda a comédia.  O medo inicial  de que o fracasso 

acabasse  com a  sua  carreira  foi  quebrado  já  na  primeira  sessão  do  filme:  gargalhadas  e 

lágrimas predominaram na sala que estava sendo exibida a película. E, a partir deste filme, os 

outros carregaram esse estilo que o consagrou como um dos maiores gênios do mundo.

Stanley Kauffmann, crítico de filmes, falou sobre o ator durante o documentário “O 

Vagabundo e o Ditador”14: Charles Chaplin era um gênio. O mundo era seu. Foi o primeiro 

artista de dimensão universal.

Mas não foi apenas por causa do estilo dos seus filmes que se sobressaiu: os temas 

atuais,  e  por  vezes  polêmicos,  mostravam a  relevância  de  outro  ângulo.  Chaplin  usava  a 

comédia  para  “falar”  de  assuntos  sérios.  Ele  desafiava  quem quer  que  fosse.  Tinha  tanta 

coragem que o seu filme “O Grande Ditador” foi o mais polêmico da época, satirizando um 

dos maiores e mais poderosos homens da década de 40, Adolf Hitler15.

3- A SOLIDÃO E A TIMIDEZ ANTES E DEPOIS DA FAMA

No tempo do teatro, quando já era bastante conhecido, se isolava nos bastidores. Era 

tímido e evitava as pessoas da peça que estava encenando. Comprar roupas estranhas, nesta 

época, tornou-se uma de suas características. “Parecia que de uma hora para outra ele tinha 

uma ânsia de aparentar muita elegância”. (MILTON, 1996, p.53) A procura por sebos havia se 

intensificado  durante  as  turnês  e  ele  carregava,  de  um lado  para  outro,  livros  que  nunca 

acabava de ler.

Chaplin na sua juventude. (BROWN, 1991, p. 29)

14 Feito em 2002 pelo Kevin Brownlow e Michael Klof, na Inglaterra, está anexado no filme The Great Dictador.
15 Nasceu no dia 20 de abril de 1989, em Braunan, e faleceu em 30 de abril de 1945, em Berlim.

7



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Londrina – PR - 26 a 28 de maio de 2011

Já no tempo da Keystone, Chaplin tinha a sua vida social abalada. No começo ele até 

se reunia com os outros integrantes para um drinque depois das filmagens, mas,  quando a 

pressão  do  trabalho  aumentou,  a  vida  social  desapareceu.  O  trabalho,  para  ele,  era  mais 

importante do que qualquer outra coisa. Segundo Browm (1991, p.32), era por isso que ficava 

frequentemente sozinho.

Era tão dedicado aos seus filmes que demorou até perceber o quanto estava famoso. 

Isto só foi acontecer em 1916, quando foi desembarcar de um trem e os policiais tiveram que 

lhe pedir para descer em outra estação, pois naquela a multidão o aguardava. Ele tinha apenas 

27 anos e era mais famoso do que qualquer outro ator.

Mas a fama o fez sofrer. “O problema era que a mente e o coração de Charles Chaplin 

eram dominados pelo trabalho. Por consequência, abandonava seus amores tão rápido quanto 

se apaixonava” (BROWN, 1991, p. 41). A primeira tentativa de casamento16 só o frustrou. A 

mulher, apesar de nova, pediu divórcio bem na época em que o filme “O Garoto” estava sendo 

produzido e causou atritos.

O fato é que a entrada de Chaplin no mundo das celebridades o entristeceu. Ele se viu 

cercado  de  pessoas  falsas  que  aparentavam ser  o  que  não  eram e  nem nunca  seriam.  O 

comediante as via se aproximando por puro interesse e se sentia triste diante de tal situação. 

Não tinha amigos,  mas preferia  não ter se o significado deste substantivo significava toda 

aquela falsidade. “A solidão é repelente.  Tem uma aura de tristeza, uma inadequação para 

atrair ou interessar, a tal ponto que nos sentimos ligeiramente envergonhados quando ela nos 

rodeia. Mas, num grau maior ou menor, atinge a todos.” (CHAPLIN, 1993, p. 218)

Claro  que  tinha  o  desejo  de  construir  amizades,  afinal  tinha  todos  os  requisitos 

necessários: era jovem, famoso e rico. Mas a timidez ainda era uma barreira que Chaplin tinha 

que derrubar. Douglas Fairbanks17 e Mary Pickford18, que viriam a se casar, foram os únicos 

amigos que duraram muito tempo na vida de Chaplin. Claro que ele teve outros amigos, mas 

poucos  chegaram tão  perto  de  seu  íntimo  quanto  este  casal.  “A que  convívio  de homens 

deveria eu ter preferido associar-me? Suponho que escolha natural seria a dos meus colegas de 

profissão.  No entanto,  Douglas  foi  o  único  ator  de  quem me tornei  amigo  para  sempre.” 

(CHAPLIN, 2009, p. 454)

16 Chaplin foi casado quatro vezes, mas só o último casamento, com Oona, vingou.
17 Nasceu em 23 de maio de 1883, em Denver, e faleceu em Santa Mônica em 12 de dezembro de 1939. Foi ator.
18 Gladys Marie Smith, mais conhecida pelo nome artístico de Mary Pickford, foi uma atriz que nasceu no dia 8 de 
abril de 1892, em Toronto, e faleceu em 29 de maio de 1979, em Santa Mônica.
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Chaplin, Mary e Douglas. (MILTON, 1996, p. 327)

No livro de Milton (1993), há o depoimento de Benjamin De Casseres, um crítico, que 

esteve com Chaplin e tentou transcrever a conversação do mesmo:

(...)  em uma  palavra,  toda  a  humanidade  vista  do  ângulo  da  imaginação 
cósmica é composta de Charlie Chaplins. Em meus trejeitos, minhas roupas, 
minhas piadas, meus movimentos ilógicos e  pathos  cômico, mostro a raça 
humana a si mesma tal como deve parecer aos espectadores lá do Alto. Se é 
que alguém está olhando para esta bagunça aqui na terra... Embora não seja 
um pessimista ou um misantropo, há dias em que o contato com qualquer ser 
humano deixa-me fisicamente doente. Fico oprimido em tais momentos e em 
tais períodos por aquilo que era conhecido entre os românticos como tédio de 
viver. Sinto-me totalmente estranho à vida. (p. 169)

Solidão, melancolia e tristeza podem definir parte da personalidade do ator. E estes 

mesmos  sentimentos  fizeram  com  que  ele  seja  glorificado  até  os  dias  atuais.  Essas 

características o tornam mais humano e demonstram que ele não se relacionava com pessoas 

que não tinham essência. Essência que ele tinha de sobra.

4- HITLER E CHAPLIN, OS DOIS HOMENS MAIS PODEROSOS DO MUNDO

Há  muito  mais  em  comum  em  Chaplin  e  Hitler  do  que  ambos  poderiam  supor. 

Nasceram no mesmo ano,  mesmo mês  e  mesma semana.  Pouco antes  da consagração  do 

Vagabundo, Hitler era um vagabundo. E os dois conquistaram o mundo. Um foi o mais odiado 

e o outro o mais amado. Um dominou o mundo pelos gestos e o outro pelas palavras. Chaplin 

é o símbolo do riso e Hitler da destruição. E ambos eram apaixonados pelo cinema.
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O ator ficou conhecido muito antes do ditador. O bigode igual talvez não tenha sido 

mera  coincidência.  Mas Chaplin  demorou muito tempo até  ficar  sabendo da existência  de 

Hitler.

Vanderbilt  enviou-me  uma  série  de  cartões-postais  com  flagrantes 
fotográficos  de  Hitler  a  fazer  discursos.  A  fisionomia  do  homem  era 
obscenamente cômica – um mau arremedo da minha cara, com o bigodinho 
ridículo, os cabelos escorridos e despenteados, um quê de repelente na boca 
miúda  de  lábios  finos.  Eu  não  podia  tomar  Hitler  a  sério.  (...)  “É  um 
maluco!”,  pensei.  Quando,  porém,  Einstein  e  Thomas  Mann  se  viram 
forçados a deixar a Alemanha, o aspecto de Hitler já não me parecia cômico, 
mas sinistro. (CHAPLIN, 2009, p. 372)

Chaplin teve dois desafios quando decidiu fazer o filme “O Grande Ditador”: enfrentar 

o homem mais poderoso da época e ele mesmo, afinal nunca tinha feito um filme falado. Este 

viria a ser o primeiro. Quando a sonorização invadiu o cinema, na década de 30, o ator se viu 

diante  de  uma  incógnita.  Não  sabia  o  que  seria  do  Vagabundo,  personagem  puramente 

mímico,  no cinema falado.  Não conseguia atribuir  voz a ele. Sabia que o Carlitos poderia 

perder a sua essência e por isso continuou com o cinema mudo até quando pode.

Após receber os cartões-postais de Vanderbilt, Chaplin construiu, mentalmente, a ideia 

do  filme.  Faria  o  barbeiro  (Vagabundo)  e  satirizaria  Hitler  com  o  personagem  Adenoid 

Hynkel, ditador da Tomânia, país da trama. Interpretar os dois personagens só foi possível por 

causa do bigode que existia tanto em Chaplin como em Hitler. André Bazin consegue explicar 

essa relação.

Esse  furto  ontológico  repousa,  em  última  análise,  no  roubo  do  bigode. 
Considerem  que  O  Grande  Ditador  teria  sido  impossível  se  Hitler  fosse 
imberbe ou se ele tivesse aparado seu bigode à Clark Glabe. Toda a arte de 
Chaplin teria sido aí  ineficaz,  já  que Chaplin sem seu bigode não é mais 
Carlitos (1989, p. 38)

Não haveria oportunidade melhor para fazer o seu primeiro filme falado do que esta. 

“O Vagabundo” poderia permanecer calado, mas o Hynkel falaria. Em 1938 ele anunciou que 

faria o longa, e os ingleses conciliadores avisaram que iriam proibir a sua exibição. Mas, para 

a surpresa de todos, Chaplin persistiu. Obviamente era arriscado, mas ele sentia que devia 

fazê-lo. As pessoas argumentaram de diversas formas, inclusive falando que o filme poderia 

piorar as coisas para o País e que deixaria Hitler furioso. Mas Chaplin não se importou, disse 

que o ditador não poderia ficar mais furioso do que estava.

Claro que havia o medo e as ameaças. O ator nunca desmentiu que era judeu e isto foi 

motivo para que os nazistas o usassem em suas propagandas. Mas ele não tomou isso como 

ofensa. Quanto a ser comunista, ele dizia que não era, mas não deixava de defendê-los. “Sou 
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um ser  humano  e  acho  que  conheço  as  reações  do  ser  humano.  Os  comunistas  não  são 

diferentes: quando perdem um braço ou uma perna, sofrem tanto quanto nós, e morrem da 

mesma forma que nós. (BROWM, 1991, p. 52) Durante a II Guerra ele fazia campanha e 

tentava mostrar para as pessoas a igualdade entre elas. Afirmava que era “um embaixador da 

paz”. E foi mais longe: “Embora não pertença ao rol dos comunistas, recuso-me a entrar na 

trilha dos que os odeiam.” (CHAPLIN, 2009, p. 534)

Existiram também as críticas por não ter se alistado para as duas Guerras Mundiais. O 

seu motivo era claro: tinha mais utilidade fazendo as comédias para alegrar as pessoas do que 

sendo um a mais nas guerras. E o seu público, que se somava a milhões, fazia questão de dizer 

isto.  

Com a realização do filme, Chaplin não apenas desafiou o maior ditador do mundo: ele 

riu na cara dele.  O mímico deixa subentendido o quanto Hitler era uma piada. Ele acreditava 

que a comédia era o melhor modo de se combater um regime totalitário, pois as pessoas desse 

tipo não suportam o riso. Depois de 559 dias de muito trabalho, o longa foi lançado no dia 15 

de outubro de 1940, duas semanas depois da II Guerra Mundial estourar. Foi a película mais 

cara dele e a que gerou mais lucros. Apesar de ser uma comédia, ela não deixava de mostrar a 

brutalidade da guerra.

Uma das cenas de “O Grande Ditador”. (BROWN, 1991, p. 52)

O  objetivo  principal  do  filme,  e  que  ele  deixou  subentendido,  era  a  atitude  de 

esperança.  Apesar das críticas ao ditador  e a comicidade com que Chaplin  o descreve,  ao 

pronunciar no final da película “O Último Discurso”, não foi o barbeiro ou o Hynkel que 

falava: era o próprio Chaplin. As gesticulações dele, os olhos refletindo a alma e as palavras 
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bem escritas traduziam o sentimento de milhões de pessoas: esperança. Ele quis mostrar para 

elas, com o discurso, o potencial da humanidade.

Foi estranho para o seu público vê-lo e ouvi-lo falar  em um filme. Todos estavam 

acostumados  com os seus  gestos.  “O Grande Ditador”  foi  um passo muito  grande na sua 

carreira, além de ter sido o maior duelo da história. Foi um dos fatores que contribuíram para 

ele ser exilado dos Estados Unidos, onde viveu desde que iniciou sua carreira no cinema. O 

exílio aconteceu em 1952, quando saiu do país para estrear seu filme “Luzes da Ribalta”19 no 

Reino Unido. Decidiu que nunca mais voltaria para lá. Esta década que havia vivido após “O 

Grande Ditador” foi marcada por propagandas e mentiras, tendo ele como alvo. A mídia tinha 

criado  um ambiente  doentio  e  Chaplin  se  viu  sem condições  de  lutar  contra  a  maré  de 

acusações que o afogava.

Era extremamente triste para ele pensar que o país que o havia recebido com tanto 

carinho tivesse se transformado após a II Guerra e o tratado de forma tão brutal. Passou a viver 

em Vevey, na Suíça, até os seus últimos, voltando aos Estados Unidos apenas uma vez, neste 

tempo, para receber o Oscar Honorário de Chaplin, em 1972, pelo "efeito incalculável que ele 

teve em tornar os filmes a forma de arte deste século".

Chaplin na meia idade. (BROWN, 1991, p. 56)

19 No original Limelight, lançado em 1952.
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para um menino que cresceu em um ambiente pobre, vivenciou as crises de loucura da 

mãe e passou longos anos sozinhos, muitas vezes sem ter o que comer, Charles Chaplin foi 

mais além do que qualquer pessoa pudesse lhe permitir. Ter sido filho de pais que faziam parte 

do “teatro de variedades” não foi um dos fatores que o colocaram dentro do teatro. A iniciativa 

dele que o fez.

Desafiar  os  donos  das  companhias  cinematográficas,  falando  o  quanto  diretores  e 

roteiristas eram ruins, é uma coisa que pouca gente faz e fez naquele tempo. Mas Chaplin 

sempre foi “ele mesmo”, sempre agiu da mesma forma que pensava. E isso foi fundamental 

para que fosse reconhecido como um dos maiores gênios do mundo.

Correr riscos foi o que ele fez durante toda a vida, desde inovar o cinema mudo até ser 

exilado dos Estados Unidos por sempre manifestar  as suas intenções políticas.  Chaplin foi 

honesto. Chaplin criou um dos personagens mais conhecidos e amados do mundo. Mas ele não 

se limita a isso. Fez diversos filmes já quando tinha a idade avançada e não poderia mais levar 

Carlitos para as telas do cinema. E fez muito sucesso com estes filmes também.

Mudar a vida das pessoas era o seu objetivo. As fazia rir e chorar. As divertia e ao 

mesmo tempo lhes mostrava o verdadeiro lado da realidade, com a ironia sempre presente nas 

películas.

Todavia,  não é apenas  a risada que todos admiramos  em Chaplin:  a sua 
máscara de palhaço, vivo e desengonçado, é sempre um convite à meditação 
e  ao sublime.  Esconde,  nada obstante,  a  alma  de um tímido que não se 
adaptou à acerba decepção que nos envolve. O seu coração bate como o de 
uma criança e horroriza-se ante o que possa acontecer. (NOBRE, 1989, p. 
42)

 Mais do que levar o riso às pessoas, ele deu esperança para elas em uma época em que 

tudo parecia perdido. Ele as animou e lutou pelo que achava ser justo tanto para ele quanto 

para elas. Aceitou as consequências, foi julgado erroneamente, mas sempre e pra sempre será 

um dos maiores gênios e um dos atores, cineastas, roteiristas e compositores mais famoso do 

mundo. Faleceu em um natal, deitado na sua cama, com a porta do quarto aberta para poder 

ouvir os barulhos da família que celebrava a data.
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