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“O animal que mais sofre sobre a terra inventou para si - o riso.” 

   Friedrich Nietzsche
1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A vontade de poder. Trad.: Marcos Sinésio Pereira Fernandes e Francisco José Dias de Moraes. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2008c, p. 481. (No original, em Alemão: “Das leidendste Thier auf Erden erfand sich 
— das Lachen.”).  



RESUMO 

 

Esta tese de doutorado é um estudo da Chanchada, gênero cômico-musical brasileiro, 

partindo do fato de que as mesmas realizaram um ‘movimento pendular’ de valor, indo 

de um lado a outro do espectro, desde ‘musicanalhismo’, num polo, até ‘o único gênero 

genuinamente brasileiro’, em outro. Como é possível que um determinado objeto que 

permaneceu o mesmo no tempo – as chanchadas ‘terminam’ na década de 60 –, uma vez 

que os filmes de que se falam calorosamente hoje são os mesmos dos quais se dizia ser 

‘subcultura’ antes, possa ter potência hermenêutica para gerar duas forças interpretativas 

opostas? Dividimos este estudo em três etapas fundamentais: (1) a revisão bibliográfico-

jornalística do material escrito sobre a chanchada; (2) a análise interna de obras do gênero, 

com o objetivo (3) de fazer dialogarem contexto (discursos) e textos fílmicos, cotejar 

interpretações, testar as possibilidades que a análise interna possa sugerir. Estas se 

referem, respectivamente, aos capítulos III, IV e V. Tendo como base uma ‘crítica do 

valor’ de inclinações nietzschianas, consiste, num certo sentido, em arqueologia ou 

genealogia cultural, na medida em que a tese tenta traçar um mapa conceitual-valorativo 

da chanchada, observando que elementos são ativados nas valorações de que se trata; num 

outro sentido, trata-se de poética histórica, ou seja, de como certas estratégias de efeito 

poético perpassam gêneros, que, numa imagem, podem ser ilustrados como sendo 

circunferências em intersecção, englobando estratégias que fazem parte de vários círculos 

(gêneros). Tais estratégias foram agrupadas em torno das noções de ‘paródia’, ‘popular’, 

‘cômico’ e ‘moderno’, sendo estes elementos como que operadores analíticos de uma 

interface textual/contextual. Os nossos resultados têm uma natureza muito pouco 

conclusiva e consistem, na maior parte, de sugestões interpretativas; entretanto, quanto 

aos mais significativos, cabe ressaltar a ideia de algo como um ‘ressentimento cultural-

desenvolvimentista’ na historiografia do cinema nacional; a noção da paródia como 

poética do contre-plongée; a natureza de esquete da estética chanchadesca e sua derivação 

do Teatro de Revista (juntamente com o valor de derrisão); a relação da avaliação positiva 

do riso crítico chanchadesco, que via aí apenas o castigat ridendo moris, com uma 

linhagem interpretativa idealizada quanto ao riso; a imposição que os corpos em cena 

fazem ao analista destes filmes, dada a sua importância para o cômico do gênero; os 

elementos de ‘cinema moderno’ presentes já nas chanchadas, a despeito de o modernismo 

cinematográfico ter sido o principal crítico do gênero; A existência, também já nas 

chanchadas, de determinados elementos da Eztétyka da fome glauberiana; e finalmente, 

quanto ao método, a indispensabilidade de um procedimento que permita uma interface 

entre revisão de discursos e análises internas. 

 

Palavras-chave: Chanchada. Gênero. Cômico. Paródia. Popular. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis is a study of the Brazilian comic-musical genre of the Chanchada, 

based on the fact that it performed a 'pendular movement' of value, going from one side 

of the spectrum to the other, from 'musicanalismo', on one pole, to 'the only genuinely 

Brazilian genre', on the other. How is it possible that a certain object that has remained 

the same in time - the chanchadas 'end' in the ’60s -, since the films that are warmly 

spoken of today are the same ones that were said to be 'subculture' before, can have 

hermeneutical power to generate two opposing interpretive forces? We divided this study 

into three fundamental stages: (1) the bibliographic-journalistical review of the written 

material about the chanchadas; (2) the internal analysis of works of the genre, aiming to 

create a (3) dialogue between contexts (discourses) and film-texts, comparing 

interpretations, testing the possibilities that internal analysis may suggest. These refer 

respectively to Chapters III, IV and V. On the basis of a nietzschean-inclined ‘criticism of 

value’, it consists, in a certain sense, of ‘archeology’ or ‘cultural genealogy’, insofar as 

the thesis attempts to draw a conceptual-valorative map of the chanchada, observing 

which elements are activated in the evaluations in question; in another sense, it is 

‘historical poetics’, that is, how certain strategies of poetic effect pass through genres, 

which, in an image, can be illustrated as circumferences at intersection, encompassing 

strategies that are part of several circles (genres). Such strategies were grouped around 

the notions of 'parody', 'popular', 'comic' and 'modern', these elements being that analytic 

operators of a textual / contextual interface. Our conclusions are very ‘inconclusive’ in 

nature and consists, for the most part, of interpretative suggestions; however, the most 

importants of these are the idea of something as a 'cultural-developmental resentment' in 

the historiography of national cinema; the notion of parody as ‘poetic of contre-plongée’; 

the sketching nature of the chanchada aesthetic and its derivation from the Teatro de 

Revista – Revues – (along with its ‘bad’ value); the relation of the positive evaluation of 

the critical chanchada’s laughter, which saw there only the castigat ridendo moris, with 

an idealized lineage for the laughter; the imposition that the bodies in scene do to the 

analyst of these films, given its importance to the comical nature of the genre; the 

elements of 'modern cinema' present already in the chanchadas, despite the fact that 

cinematographic modernism has been the main critic of the genre; the elements of 

something like the ‘Eztétyka da fome’ (the “Hunger’s Aesthetic”), by Glauber Rocha, 

existing already in the chanchadas; and finally, regarding the method, the indispensability 

of a procedure that allows an interface between review of discourses and internal 

analyzes. 

 

Keywords: Chanchada. Genre. Comic. Parody. Popular.   

 

 

 

 



 

INDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 recorte de jornal ............................................................................................................ 38 

Figura 2 Oscarito como Melvis Prestes (2) .................................................................................. 72 

Figura 3 Oscarito como Melvis Prestes ....................................................................................... 72 

Figura 4 Grande Otelo e Oscarito parodiam Romeu e Julieta ..................................................... 73 

Figura 5 Intelectual põe dois óculos (3) ...................................................................................... 75 

Figura 6 Intelectual põe dois óculos ............................................................................................ 75 

Figura 7 Intelectual põe dois óculos (2) ...................................................................................... 75 

Figura 8 Carnaval Atlântida ......................................................................................................... 80 

Figura 9 Carnaval Atlântida (2) .................................................................................................... 80 

Figura 10 Nem Sansão, nem Dalila - Letreiro .............................................................................. 82 

Figura 11 Nem Sansão, nem Dalila - créditos .............................................................................. 82 

Figura 12 Samson and Delilah - letreiro ...................................................................................... 82 

Figura 13  Samson and Delilah – créditos ................................................................................... 82 

Figura 14 Matar ou correr - créditos ........................................................................................... 83 

Figura 15 Matar ou correr - letreiro ............................................................................................ 83 

Figura 16 High noon - letreiro ..................................................................................................... 83 

Figura 17 Stagecoach - letreiro ................................................................................................... 83 

Figura 18 Paródia de Sherlock Holmes e Nick Carter Jr. ............................................................. 90 

Figura 19 Mulheres à vista .......................................................................................................... 92 

Figura 20 Dames .......................................................................................................................... 92 

Figura 21 O homem do Sputnik ................................................................................................. 102 

Figura 22 O homem do Sputnik (2) ........................................................................................... 102 

Figura 23 O homem do Sputnik (3) ........................................................................................... 103 

Figura 24 O homem do Sputnik (4) ........................................................................................... 103 

Figura 25 O homem do Sputnik (5) ........................................................................................... 103 

Figura 26 O homem do Sputnik (6) ........................................................................................... 103 

Figura 27 O homem do Sputnik (7) ........................................................................................... 104 

Figura 28 O homem do Sputnik (8) ........................................................................................... 105 

Figura 29 O homem do Sputnik (9)) .......................................................................................... 105 

Figura 30 O homem do Sputnik (9) ........................................................................................... 105 

Figura 31 O homem do Sputnik (8) ........................................................................................... 105 

Figura 32 Ilustração para As cataratas de Reichenbach (Conan Doyle) .................................... 112 

Figura 33 . Paródia de Sherlock Holmes e Nick Carter Jr .......................................................... 112 

Figura 34 Costinha e Carequinha em Sherlock de araque ........................................................ 112 

Figura 35 Estátua de Sherlock Holmes em Edimburgo, por Siddharth Krish ............................ 112 

Figura 36 Victor Mature em Samson and Delilah (2) ................................................................ 112 

Figura 37 Victor Mature em Samson and Delilah ..................................................................... 112 

Figura 38 High noon - capa ........................................................................................................ 113 

Figura 39 high noon ................................................................................................................... 113 

Figura 40 Matar ou correr (capa) .............................................................................................. 113 

Figura 41 Matar ou correr ......................................................................................................... 113 

Figura 42 007 e ½ no carnaval (capa) ........................................................................................ 114 

Figura 43 Zé Trindade em Mulheres à vista (2) ......................................................................... 119 

file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440081
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440082
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440083
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440084
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440085
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440086
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440087
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440088
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440089
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440090
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440091
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440092
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440093
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440094
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440095
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440096
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440097
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440098
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440099
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440100
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440101
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440102
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440103
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440104
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440105
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440106
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440107
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440108
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440109
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440110
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440111
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440112
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440113
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440114
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440115
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440116
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440117
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440118
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440119
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440120
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440121
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440122
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440123


Figura 44 Zé Trindade em Mulheres à vista .............................................................................. 119 

Figura 45 Zé Trindade em Mulheres à vista (3) ......................................................................... 119 

Figura 46 Zé Trindade em Mulheres à vista (4) ......................................................................... 119 

Figura 47 Pica-pau (Woody Woodpecker) ................................................................................ 121 

Figura 48 Tom & Jerry ............................................................................................................... 121 

Figura 49 Pernalonga (Bugs Bunny) .......................................................................................... 121 

Figura 50 Papa-Léguas (Wile E. Coyote and the Road Runner) ................................................ 121 

Figura 51 O Professor Grossenfibber (ou Dingledong), de Pica-Pau ......................................... 122 

Figura 52 Patolino (daffy Duck) ................................................................................................. 123 

Figura 53 Tema da morte em Pernalonga ................................................................................. 123 

Figura 54 Tom & Jerry ............................................................................................................... 123 

Figura 55 Frajola (Sylvester) ...................................................................................................... 123 

Figura 56 Cabrobró, de Sherlock de Araque ............................................................................. 124 

Figura 57 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa ...................................................... 127 

Figura 58 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (2) ................................................. 127 

Figura 59 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (3) ................................................. 127 

Figura 60 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (4) ................................................. 127 

Figura 61 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (5) ................................................. 128 

Figura 63 Pendulo de Foucault .................................................................................................. 131 

Figura 62 Pêndulo de Newton ................................................................................................... 131 

Figura 64 Mulheres à vista (cartaz sobre a obra na própria obra) (2) ...................................... 156 

Figura 65 Mulheres à vista (cartaz sobre a obra na própria obra) ............................................ 156 

Figura 66 Vou te contá .............................................................................................................. 158 

Figura 67 Vou te contá (2) ......................................................................................................... 158 

Figura 68 Vou te contá (3) ......................................................................................................... 158 

Figura 69 Uma mulher é uma mulher (Une femme est une femme) ....................................... 159 

Figura 70 Zé Trindade em Mulheres à vista .............................................................................. 160 

Figura 71   Representação da Paralaxe ..................................................................................... 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440124
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440125
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440126
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440127
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440128
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440129
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440130
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440131
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440132
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440133
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440134
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440135
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440136
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440137
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440138
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440139
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440140
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440141
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440142
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440143
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440144
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440145
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440146
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440147
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440148
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440149
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440150
file:///C:/Users/Euro/Google%20Drive/Academia%20oficial/doutorado/tese/goin%20on%2015.02%2018.24/pepa%20marco%202019/FINAL%20DE%20TUDO/final%202/POS%20DEFESA/euro_azevedo_tese_final%20(Reparado)%20EM%20USO.docx%23_Toc12440151


 

Sumário 

 
I. INTRODUÇÃO, ou A chanchada no ‘mercado de valores’ da cultura .......................... 13 

I.I. Eixos analíticos e possibilidades interpretativas .......................................................... 18 

II. GÊNERO E GENEALOGIA: uma ambiência teórico-metodológica ................................. 24 

II.I. Gênero, um problema sui generis ................................................................................. 24 

II.II. Gênero e poética:  o fazer poético (poiwéō) como prática cultural .............................. 26 

II.III. Por uma ‘Genealogia do gênero’: a chanchada nas tramas da cultura ...................... 31 

III. QUANTO VALE UMA CHANCHADA?, ou: Um gênero e duas balanças ..................... 34 

III.I Prenome e nome: uma Onomástica do poder ................................................................ 34 

III.II.  Carnaval, povo e riso: elementos de negativação ..................................................... 37 

III.III. A chanchada da maldade contra o cinema guerrilheiro: ou Glauber, Rocha no 

sapato da Chanchada ............................................................................................................... 44 

III.IV.  Ecos do Cinema Novo, ou Moderno: a moda do eterno ........................................... 51 

III.V. A virada interpretativa: Filmusical brasileiro & chanchada e Este mundo é um 

pandeiro como marcos teóricos .............................................................................................. 55 

III.VI. A chanchada revisitada, ou Carnavalizando os filmusicarnavalescos ..................... 58 

III.VII. Resumo da Operetta: possíveis interfaces ............................................................... 64 

IV. ANALÍSES .......................................................................................................................... 69 

 CORPUS ANALÍTICO / ÍNDICE DE FICHAS TÉCNICAS  ...................................................... 69 

IV.I. A PARÓDIA COMO ESTRATÉGIA POÉTICA NAS CHANCHADAS: inversão e 

devoramento ................................................................................................................................ 70 

IV.I.I. Contra a Erudição: ‘alta’ e ‘baixa’ cultura de pernas para o ar ................................ 70 

IV.I.II. Os intelectuais vão ao carnaval: a paródia chanchadesca do erudito ...................... 73 

IV.I.III. O Pop em ‘Popular’, ou Parodiando Mitos ............................................................. 81 

IV.I.IV. A Paródia anti-heróica, ou: Quem vai pagar o pathos da batalha? ........................ 85 

IV.II. CHANCHADA E CULTURA POPULAR: matrizes culturais e o ‘nacional-estrangeiro’

 ..................................................................................................................................................... 94 

IV.II.I. Esquética, ou: O teatro de revista como matriz cultural ........................................... 94 

IV.II.II. Tupi or not tupi chanchada: o popular-paródico do estrangeiro ............................ 99 

IV.III. O CÔMICO CHANCHADESCO: estratégias e singularidades ................................ 108 

IV.III.I. A trágica história do cômico ................................................................................ 108 

IV.III.II. O corpo cômico: Pantomímesis, rebaixamento, inversão e o mundo-de-cabeça-

para-baixo .............................................................................................................................. 111 

IV.III.III. - O corpo Onírico: inversão e absurdo ............................................................... 117 

IV.III.IV. Um ‘anti-vilão como estratagema narrativo ................................................... 124 



V. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ANALÍTICO-CONCEITUAIS ................................ 129 

V.I.  A tresvaloração da chanchada, ou O pêndulo da cultura .......................................... 129 

V.II. O gênero como Interface textual-contextual ............................................................ 132 

V.III.  Algumas questões em torno da Paródia ................................................................. 134 

V.III.I.  O Ressentimento cultural-desenvolvimentista vs. a paródia como poética do 

contre-plongée ...................................................................................................................... 135 

V.IV. Algumas questões em torno do Popular .................................................................. 141 

V.IV.I Os intelectuais e o popular: posições e oposições .................................................. 141 

V.V. Algumas questões em torno do Cômico .................................................................... 145 

V.V.I. A ‘comicrueldade’, ou malícia com boa-consciência ............................................... 146 

V.VI. Outras questões interpretativas ......................................................................... 153 

V.VI.I À guisa de provocação (1): chanchada como EZTÉTYKA DA FOME .................. 153 

V.VI.II.  À guisa de provocação (2) : chanchada como cinema moderno .......................... 156 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 161 

VI.I. O doutorado como processo ...................................................................................... 161 

VI.II. O valor da questão do valor ..................................................................................... 164 

VI.III. Mea culpa, ou Algumas relativizações ................................................................... 167 

VII. LISTA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E JORNALÍSTICAS .................. 169 

VIII. ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS ................................................................................. 179 

 



13 
 

I. INTRODUÇÃO, ou A chanchada no ‘mercado de valores’ da cultura 

 

Grita-se e sussurra-se, omite-se e mente-se, muito é trocado por pouco, um outro tanto é 

desperdiçado às moscas, permuta-se ‘bezerros de ouro’ com ídolos ocos, 

intencionalmente ou não, e isso tudo em demasia, no ‘mercado de valor’ da cultura; neste 

mercado, assim como nas feiras de eras sobremaneira antigas, é como se os comerciantes 

falassem línguas diversas e tivessem medidas de grandeza diferentes, como que numa 

espécie de Babel cultural dos valores, mas cuja ambição não é chegar a Deus e sim elevar 

o máximo possível um determinado valor. Nas balanças deste mercado, muitas vezes 

muito foi pesado em pratos ‘errados’, não-correspondentes, sem compensar o fato de que 

se usavam diferentes taras e se media em padrões distintos um do outro. Como num 

mercado moderno de um país com inflação, este nosso mercado ilustrativo também troca 

os preços constantemente, e cada produto deve estar em consonância com aquilo que se 

convenciona pagar por ele. 

 

Todo mercado, toda ‘instância de troca’ é algo como um ‘Museu Atualizado dos Valores’, 

seja a vernissage, seja a feira de exposição de animais; entretanto, uma particularidade da 

dimensão cultural do mercado em relação à sua dimensão eminentemente pecuniária é a 

de que a primeira, ao fazer ‘valorizar um valor’, gera uma potência de ação na direção 

daquele valor. É evidente que também a dimensão pecuniária pode produzir ação 

(pensemos, por exemplo, numa nação que enriquece e faz a guerra), mas é a cultura aquilo 

que determina a hierarquia dos valores, ou seja, aquilo que pode, deve, não pode e não 

deve ser feito. Tal particularidade é de uma importância grave, uma vez que é necessário 

um conjunto de circunstâncias morais e mesmo uma nova tábua de valores (já que a antiga 

dizia do valor altíssimo, sagrado de toda vida humana) para que, por exemplo, um 

Raskólnikov decida pela ação de assassinar a senhora a quem penhorava seus poucos 

bens, uma vez que ele se acreditava além da moral que diz ‘não matarás’, como acontece 

em Crime e Castigo. O crepúsculo de um valor, nesse sentido, além de impelir (o que a 

dimensão fiduciária já faz), modifica os condicionadores das ações humanas, deixando 

espaço para novos condicionadores. É certo que, antes de Napoleão, a cabeça de um 

monarca valia muito mais do que sua peruca; com Napoleão, é bastante possível que 

resgatassem das cabeças as perucas não manchadas de sangue ao cair da guilhotina. De 

um canto insignificante da Judéia, muito para além do que Roma considerava Roma, um 
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homem, escultor de valores em pedra, aere perennius2, reescreveu sobre velha tábuas (e, 

hoje, assim como Nietzsche nos lembra já no século XIX, basta ver o que foi erigido e o 

que agora significa Roma, ou seja, o Vaticano, para sabermos que valores prevaleceram 

na peleja de valores entre a Judéia e Roma); de uma mudança de valor para uma 

Revolução de mais de dois mil anos de idade, mostra-nos o Cristianismo, necessita-se 

mesmo de apóstolos – de ἀπόστολος, ‘mensageiro’, ‘embaixador’, ‘enviado’3 –, isto é, a 

continuação, manutenção e conservação mesmas do valor. Intentamos ilustrar, nesta 

breve ‘metáfora mercantil’ da cultura – quase bourdieusiana, diga-se de passagem –, o 

ambiente em que se encontra o problema tratado nessa pesquisa; é num mercado como 

esse em que se negociavam e negociam os valores das chanchadas.  

 

Aere perennius, dissemos acima; é com essa ambição, a de criar um valor ‘mais duradouro 

que o bronze’, que se esculpe no mármore da História. E, nesta esteira, pode ser que a 

língua latina seja uma outra ilustração adequada do nosso problema, ao menos em 3 

aspectos.: (1) parou no tempo, é como um ‘gênero morto’, ou seja, apresenta sua estrutura 

final sem modificações que não as internas, assim como uma ‘língua morta’, 

diferentemente de outros gêneros e línguas existentes, que variaram muito mais no tempo 

(Western e inglês, verbi gratia); mas (2) se desdobrou em outras línguas, assim como a 

chanchada se desdobrou em outros formatos (a hipótese de uma linha evolutiva indo das 

chanchadas até Hermes e Renato, Zorra Total ou outros programas cômicos 

contemporâneos, por exemplo, não pode ser descartada e nos parece interessante, 

houvesse aqui tempo para tal empreitada). E (3) na medida em que o Latim tem grande 

amplitude interpretativa, tanto relativa à pronúncia (a eclesiástica ou ‘italiana’, muito 

usada pela Igreja Católica, assim como a clássica ou reconstruída, filologicamente 

embasada), quanto a significados de determinadas palavras de raízes incertas, da mesma 

maneira que as chanchadas já foram ‘vendidas’ (talvez metafórica e literalmente) a preço 

de lixo cultural, e hoje são ‘compradas’ – é verdade, lembremos, com outras balanças, 

outras moedas, outras efígies impressas nestas novas moedas – por um valor mais 

elevado, ‘enobrecido’, irmanado à boa consciência, quase como um plebeu que ganha um 

                                                           
2 “Mais duradouro que o bronze”, como diz Horácio sobre sua própria obra: “exegi monumentum aere 
perennius”. 
3 Cf. LIDDEL, Henry George & SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Disponível em: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=a)po/stolos. Acessado 
a 21/06/2019. 
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título de nobreza (ainda que o próprio plebeu, ou seja, ‘os filmes’, nunca tenha solicitado 

ou sequer dado importância a tal ritual ou convenção.  

 

Da ilustração para a pragmática: este estudo realiza dois procedimentos principais 

diversos, mas que se intercruzam constantemente; o primeiro é o de pôr em evidência as 

batalhas discursivas em torno da Chanchada – gênero cinematográfico nascido no Brasil, 

de viés cômico, que teve seu auge na metade do século XX – a partir de um material 

bibliográfico teórico e crítico, além de apontar os rastros deste gênero em sua reversão de 

valor: estes filmes foram de um lado a outro do espectro avaliatório, de ‘patinho feio’ da 

cinematografia nacional a um lugar de celebração como único gênero genuinamente 

brasileiro4. Não se trata, entretanto, apenas de um estudo dos discursos acerca das 

chanchadas, uma vez que esta parte metacrítica se encontra ‘costurada’ à análise de filmes 

do gênero — o segundo procedimento. Trata-se, sim, de estudar a interface entre os textos 

teóricos/críticos e textos fílmicos sobre os quais os primeiros se debruçavam, na tentativa 

de pôr o gênero em tripla perspectiva — a de cada um dos polos do espectro valorativo e 

ainda aquela possível a partir de um horizonte metodológico de análise das obras que 

distinga nas mesmas uma singularidade poética, um constructo, uma série de estratégias 

a ser decomposta: uma possível terceira via, levada a cabo por meio da análise interna, 

abordagem que a bibliografia sobre o tema da chanchada mostra ser quase inexistente, 

algo ainda mais significativo se comparado ao número de textos ‘contextuais’ acerca do 

mesmo tema.   

 

No primeiro procedimento, tenta-se desenhar um ‘mapa-limite’ do conceito de 

chanchada, a partir dos direcionamentos dos juízos de valor percebidos na bibliografia, 

no sentido não de obter uma fórmula conceitual do gênero, mas de construir uma 

cartografia dentro da qual se deram as disputas em torno deste conceito. Mapear os 

discursos sobre a chanchada, tendo como norte o juízo de valor sobre as obras desta 

natureza, a partir dos elementos ativados nesta valoração, nos permite desenhar os limites 

das definições possíveis acerca do gênero, ao mesmo tempo em que desenvolve uma 

‘genealogia bélico-discursiva’ em torno destas definições; o balizamento por meio das 

avaliações/qualificações deste universo de filmes — que encontra dois regimes 

                                                           
4 Cf. SHAW, Lisa. Brazilian national cinema. Nova Iorque: Routledge, 2007b. 
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interpretativos, dois grandes blocos hermenêuticos de polaridades opostas, sendo o 

primeiro aquele que considera as chanchadas como ‘negativo’ e o segundo que a avalia 

‘positivamente’ — deixa observar o gênero como ponto de tensão, desde sua ampla 

desvalorização (entre críticos e teóricos, é necessário frisar; o seu sucesso popular 

encontra documentação tanto em Vieira5 quanto em Augusto6), até um movimento 

posterior de revisão e reavaliação das chanchadas.  

  

Ao mesmo tempo, um estudo sobre este gênero teria de considerar a escassa quantidade 

de análise fílmica per se nos trabalhos que o tematizam, como nossa revisão bibliográfica 

(Cap. III) exprime, e essa evidência nos faz parecer necessário o supracitado segundo 

procedimento: uma tentativa de abordagem analítica mais textual em relação às obras da 

chanchada, tanto com a intenção de contrapô-la/confrontá-la/compará-la às interpretações 

já sedimentadas acerca do gênero, como por considerar a possibilidade de emergência de 

novas perspectivas pouco ou não discutidas nas exegeses da chanchada, pois, segundo 

João Luiz Vieira,  

 

a ênfase [dos trabalhos acerca das chanchadas] tem recaído menos nos aspectos 

formais e de linguagem do gênero e mais na riqueza de suas representações 

multiculturais e nas relações com o contexto maior da história brasileira do 

período7.  

 

Assim, a proposição de análises inclinadamente mais ‘imanentes’/formais nos parece 

adequada e oportuna: foram muito pouco aplicadas e são a espécie de método, por sua 

natureza, que mais deixa falar o filme.   

 

Essa análise poética, cotejada com a revisão crítica/bibliográfica sobre as chanchadas, fez 

emergirem quatro significantes a serem utilizados como operadores, seja nos textos 

escritos, seja nos filmes, seja, principalmente, na conexão entre ambos: o Popular, a 

Paródia, o Cômico e o Cinema Moderno (este último, também como ‘provocação 

                                                           
5VIEIRA, João Luís. O corpo popular, a chanchada revisitada, ou a comédia carioca por excelência. Revista 
Acervo, v. 16, n. 1, p. 45-62, 2011. 
6 AUGUSTO, Sérgio. Este mundo é um pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK. Editora Companhia das Letras, 
1989.  
7 VIEIRA, 2011, p. 59. 
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interpretativa’). Nos quatro, e em especial nos dois primeiros, pergunta-se o quanto de 

potência expressiva esse gênero pode nos oferecer — uma vez que gerou valorações 

absolutamente opostas. Vemos o ‘popular’ e a ‘paródia’ numa relação direta com os 

discursos da revisão bibliográfica, buscando dar conta da ‘elasticidade poética’ destes 

conceitos tão presentes na parcela metacrítica; e os dois últimos (os casos do cômico e do 

‘modernismo das chanchadas’), ainda que em diálogo com a fortuna crítica do gênero, 

realizam-se em sua negação (a da fortuna crítica), fazendo aos filmes precisamente 

questões que não encontramos na revisão, ou que de alguma maneira colocam em suspeita 

certos pontos-de-vista lá constantes. Para o caso do ‘Cinema Moderno’, guia-nos a 

seguinte pergunta: “considerando a possibilidade de as chanchadas já trazerem, em 

latência, elementos poético-expressivos modernistas, num diálogo “zeitgeistiano” com a 

Semana de 22, não seria plausível que o gênero representasse exatamente aquilo que seus 

exegetas intelectuais mais lhe negaram — um certo modernismo?” Já para o caso do 

Cômico, nos perguntamos como deu-se o fato de que os comentadores da chanchada, e 

mesmo os seus defensores contemporâneos – a julgar pelos discursos revisitados sobre o 

gênero –, não tenham analisado estes filmes pelo viés que seu gênero convoca: o Cômico, 

evidentemente. O mais antigo sistema de análise de obras poéticas conhecido, aquele de 

Aristóteles8, sugere mantermo-nos sempre em torno do ‘efeito imperativo’ de 

determinada obra, efeito este que ela compartilha com suas ‘congêneres’; ou seja, um dos 

procedimentos mais comuns de análise não foi aplicado às chanchadas – aquele que diria 

de sua natureza efetiva, seu efeito, sua destinação. Assim, vamos aos filmes tentando 

observar esta inclinação cômica em seus programas e estratégias poéticas. As proposições 

de análise interna de filmes de gênero, por sua vez, determinam, quase por si só, que a 

questão do gênero (textual/cultural) seja abordada, algo a ser tratado no Capítulo II.  

 

O germe desta tese encontra-se numa pesquisa realizada pelo Laboratório de Análise 

Fílmica (Pepa) da Faculdade de Comunicação da Bahia, coordenado pelo professor 

Guilherme Maia, orientador deste trabalho. Esta pesquisa resultou na coletânea Cinema 

musical na América Latina: aproximações contemporâneas9, organizada por Maia e pelo 

pesquisador mexicano Lauro Zavala. Neste ínterim, como musicais brasileiros, surgem 

                                                           
8 ARISTÓTELES, Poética. tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
9 MAIA, Guilherme; ZAVALA, Lauro. (Cor.) Cinema Musical na América Latina: aproximações 
contemporâneas. Salvador: Edufba, 2018. 
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as chanchadas e as opiniões sobre as mesmas, algo que se aprofundara quando a pesquisa 

fazia um levantamento acerca dos musicais nacionais na Cinemateca Brasileira, em São 

Paulo.   

 

O título, por sua vez, tem uma função apenas sintetizadora e e tenta ilustrar, através do 

conceito de paralaxe – tomado de empréstimo das ciências astronômicas por Slavoj Žižek 

(2008) e que diz respeito a um fenômeno no qual uma mudança epistemológica no ponto-

de-vista do sujeito refletiria uma mudança ontológica no objeto −, a questão maior desta 

proposta de pesquisa: o que está em jogo quando um determinado objeto, a partir de 

diferentes interpretações, faz emergir juízos opostos? Ou, para usar os termos do título 

desta seção, quais os mecanismos internos destas balanças nas quais foram pesadas as 

chanchadas?  

 

 I.I. Eixos analíticos e possibilidades interpretativas  

 

 

Como vimos acima, a pesquisa de revisão bibliográfica, em concomitância com a 

apreciação dos filmes, sugeriu alguns pontos iniciais para começarmos a costura de 

ambos, pontos estes que se mostraram fundamentais para um estudo do gênero, pois 

servem como operadores conceituais tanto à análise dos textos escritos quanto dos textos 

fílmicos, em dialogicidade: o do Popular e o da Paródia. Além destes, propomos duas 

outras possibilidades (a segunda se bifurcando em um novo par) — os ‘desvios’, o ‘fora-

de-campo teórico’ — interpretativas para as chanchadas: uma, que a priori parece óbvia, 

mas que emergiu apenas e sobremaneira esparsa e marginalmente naquilo que foi 

pesquisado sobre o gênero, é a de observar estes filmes considerando sua ‘destinação 

primeira’, o programa de efeitos ao qual se inclinam: o da Comédia. A segunda, por sua 

vez, é mais insólita, singular, ‘no contrapelo da História’10: suscita a hipótese de que as 

chanchadas, que foram alvo de críticas também por conta de um presumido viés anti-

modernista, e em especial pelo modernismo cinemanovista, encarnado na figura de 

Glauber Rocha, poderiam, a contrario sensu, considerando as estratégias poéticas 

encontradas nas análises, ter o seu lugar em uma curva de desenvolvimento dos 

modernismos artísticos no Brasil, um ponto entre a Semana de 22 e os cinemas Novo e 

                                                           
10 A expressão é de Walter Benjamin e encontra-se em ‘Sobre o conceito de história’. In: BENJAMIN, 
Walter. Magia e técnica, arte e política, v. 7, p. 222-232, 1994. 
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Marginal, e ser já cinema moderno, ou ‘proto-moderno’ — ter estes elementos em 

potência, em formação, ainda não orientados por uma agenda político-teórica —, ao invés 

de ser o inimigo número um do cinema moderno brasileiro, como figura em Revisão 

crítica do cinema brasileiro11, por exemplo. Desta última questão deriva outra sugestão 

interpretativa, nos parece, talvez ainda mais insólita: a de que as chanchadas são, elas 

mesmas, certa Eztétika da fome – manifesto de Glauber –, filmes famintos, miseráveis, 

pobres – e que eram, estas obras mesmas, o próprio manifesto poético-político de 

inclinação modernista que as chanchadas nunca tiveram. E o teriam por qual motivo? E 

quem o ‘leria’?   

 

Prudente advertir que não temos a ambição de ‘auratizar’ as chanchadas, ‘dignizá-las’ (e 

não por haver nisso qualquer problema em si, mas por que já realizado, além de não ter a 

ver com o centro de propósitos deste trabalho); é exatamente este processo de atribuição 

ou negação de valor, algo como uma ‘moralidade estética’ — aquilo que desejamos 

escrutinar. O que não quer dizer, por sua vez, que este trabalho não possa fazer e não faça 

valoração: nossa proposta-guia, entretanto, é a da possibilidade de emergência de outras 

interpretações possíveis, estejam estas em qualquer ponto do espectro valorativo. Este 

entrave emerge da natureza da pesquisa aqui proposta e do ponto-de-vista necessário a 

ela: aquele referente ao ato de tentar nos distanciarmos o necessário, tanto do primeiro 

bloco interpretativo, quanto do segundo, na intenção de observar mais panoramicamente 

o ‘campo de batalhas’ discursivo em questão.  

 

Este trabalho teórico, todavia, como qualquer outro, não pode escolher e deliberar sobre 

as suas estruturas epistêmicas mais subliminares e inconscientes; é preciso reconhecer 

que a nossa visão-de-mundo está, inevitavelmente, mais próxima do segundo bloco 

interpretativo — a própria atitude metacrítica de revisitar os revisitadores já o denuncia 

— do que do primeiro. (Aliás, cabe aqui uma autocrítica que se reiterará no decorrer da 

tese: vivemos um tempo de ‘revisitamentos’, um tempo não apenas cheio de passado, mas 

com ferramentas, materiais ou epistemológicas, para uma empreitada arqueológica; 

reconhecemo-nos como parte deste momento, em que algo como um antiquariato da 

                                                           
11 ROCHA, Glauber. Revisão crítica do cinema brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 
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cultura nos permite e deseja o trabalho da arqueologia dos valores). Não obstante, todo 

método tem sua aporia, seus limites intrínsecos, e nada impede a tentativa do exame, 

desde que assumido o reconhecimento desta aporia. Relativo à nossa exegese dos dois 

blocos interpretativos, não se propõe em absoluto refutá-los, mas sim — na consciência 

do saber como fluxo, como “um medir dos erros mais antigos e mais recentes um pelo 

outro”12, como contínua interpretação e reinterpretação — “substituir o improvável pelo 

mais provável e ocasionalmente um erro por outro”13, numa divertida porém séria 

brincadeira que ilustra a noção bastante realista do conhecimento como uma 

epistemologia do melhor equívoco.  

 

Viviane Mosé reconhece em Nietzsche, dentre outras características, a imensa 

importância do fato de o filósofo “ter introduzido na filosofia o conceito de valor14; esta 

filosofia, neste nosso trabalho, é um pano-de-fundo, uma estratégia de pesquisa que, ainda 

que escrita por um filósofo do Século XIX, revela-se inspiradora quando opera sobre 

questões qualificativas, qualitativas, avaliativas, apreciativas, estimativas. Como diz o 

filósofo sobre si mesmo (como estratégia de pesquisa filosófica e como pessoa), este “ser 

subterrâneo a trabalhar, um ser que perfura, que escava, que solapa”15, que tem prazer em 

“auscultar ídolos”16, em os fazer “perguntas com o martelo”17, como uma espécie de 

‘psicólogo-ortopedista da cultura’, ou seja, um desconfiar dos valores estabelecidos, dos 

pesos ‘arbitrariamente’ distribuídos – a moral, no caso do filósofo, a chanchada, no nosso 

–, como apresentaremos no segundo capítulo. Aquilo que Nietzsche estabeleceu 

filosoficamente neste campo nos parece um horizonte e uma ambiência teóricos que se 

encaixam com a perspectiva ‘arqueológica’ deste trabalho. 

                                                           
12 NIETZSCHE, Friedrich. A vontade de poder. Trad.: Marcos Sinésio Pereira Fernandes, Francisco José Dias 
de Moraes. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, p. 273. (No original, em alemão: [...] ein Messen der früheren 
und jüngeren Irrthümer an einander.). Todas as citações de Nietzsche foram cotejadas com o monumental 
trabalho de Paolo D’lorio, a versão digitalizada e online das obras completas de Nietzsche, editadas por 
Giorgio Colli e Mazzino Montinari, disponível em: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB.  
13 NIETZSCHE, Friedrich. Prólogo. Genealogia da Moral: uma polêmica. Tradução de Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia de bolso, 2008a, p. 10. (Em alemão, no original: [...] an Stelle des 
Unwahrscheinlichen das Wahrscheinlichere setzend, unter Umständen an Stelle eines Irrthums einen 
andern.) 
14 MOSÉ, Viviane. Nietzsche hoje: sobre os desafios da vida contemporânea. Editora Vozes Limitada, 2018, 
p 43. 
15 NIETZSCHE, Friedrich. Aurora: reflexões sobre os preconceitos morais. Editora Companhia das Letras, 
2004.  
16 NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos ou como se filosofa com o martelo. Editora Vozes Limitada, 
2006, p 7.  
17 Ibid., mesma página. 



21 
 

 

Em outros aspectos também, entretanto, a ‘sombra epistemológica’ do andarilho de Sils-

Maria conversa conosco18; também as pegadas de Zaratustra pelas montanhas do 

conhecimento nos guiam em temas mais específicos. O ‘riso’ em Nietzsche, por exemplo, 

é outra particularidade da sua filosofia com a qual este trabalho dialoga, em especial pela 

via da interpretação de Cleise Mendes, para quem o riso não deseja necessária ou 

primariamente curar ou corrigir costumes, mas fruir as tais proibições dos costumes num 

espaço de liberdade delimitada socialmente pela comédia. Uma das próprias 

conceituações nietzschianas de ‘arte’ – “o que faz toda arte? não louva? não glorifica? 

não escolhe? não enfatiza? Com tudo isso ela fortalece ou enfraquece determinadas 

valorações”19 –, inclusive, corresponde com exatidão a uma das formas com as quais 

olhamos as obras, no sentido de estas serem fiadas por tramas de valores, e também 

fiarem, elas mesmas, tais tramas. Finalmente, a noção de um ressentimento cultural-

desenvolvimentista, discutida nas seções de revisão bibliográfica e de considerações 

analítico-conceituais, também está de acordo com uma concepção caríssima à filosofia 

nietzschiana, a do ressentimento; o que significa dizer, em resumo, que esta é uma tese 

inspirada por determinados componentes nietzschianos, alguns dos quais atualizados por 

Michel Foucault e Jason Mittell, como veremos quando discutirmos brevemente o tema 

do gênero, e os aplica ao caso da chanchada.   

 

Vale antecipar uma questão que o leitor poderia fazer, e que também nós nos fizemos: 

como tratar os diversos conceitos utilizados nas análises? Já chegaríamos às críticas sobre 

as chanchadas e aos filmes com todos os conceitos (tantos os principais, como paródia, 

popular, cômico e moderno, quanto os secundários, o anti-herói, a ‘esquética’, a inversão, 

o ‘anti-vilão’, entre outros elementos)? Se sim, o que fazer quando um filme ou texto 

crítico lhe escapasse (ao conceito), – o que fatalmente aconteceria! – ? Talvez, então, 

trabalhar com ‘vários conceitos para um mesmo conceito’ e utilizar o conveniente no 

momento? Mas isso não seria epistemologicamente decente. E, depois, o que fazer com 

a plurisemioticidade de conceitos como estes? Além disso, este trabalho quer se constituir 

                                                           
18 Cf.  ‘O andarilho e sua sombra’. In: NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano II. Tradução, notas 
e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Cia. das Letras, 2008b.  
19 NIETZSCHE, 2006, p. 77. (Em alemão, no original: “[...]  was thut alle Kunst? lobt sie nicht? verherrlicht sie 
nicht? wählt sie nicht aus? zieht sie nicht hervor? Mit dem Allen stärkt oder schwächt sie gewisse 
Werthschätzungen…”). 
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como um ‘gráfico verbal’ da valoração da chanchada, o que significa afirmar, em outras 

palavras, que não nos interessa o que uma paródia é em si, mas como ela – e todos os 

outros conceitos – pode funcionar para o entendimento de nosso problema nas 

chanchadas. 

 

Ir assim, armado até os dentes para a observação dos fenômenos a serem estudados, pode 

impossibilitar uma série de movimentos rápidos e necessários àquilo que passa rápida e 

necessariamente, e mesmo passando necessariamente, não seria necessariamente visto. 

Não; preferimos deixar ao máximo falarem filmes e discursos sobre os filmes, e só então 

– isto é, depois de convocados por uma ou preferencialmente ambas as instâncias – 

interpretar e decompor este material primário bruto em algo mais refinado, como um 

conceito. Se vamos estudar história de um conceito (o conceito de chanchada, por 

exemplo), não se pode partir de um conceito a priori de ‘chanchada’, uma vez que a 

história de um conceito não é a sua cristalização, mas os meios pelos quais essa 

cristalização se deu, o que sedimentaria este conceito, para falar em termos arqueológicos. 

Este é um ponto, um ‘sinal-de-trânsito’ para o leitor, que verá, a seu tempo, os tais 

conceitos surgirem das análises fílmicas e bibliográficas.  

 

Em nossa revisão dos discursos sobre a chanchada, usamos como fontes os jornais Folha 

de São Paulo (1945-2018) e Estado de São Paulo (1937-2018), mais o material 

eminentemente teórico levantado até então, proveniente de revistas especializadas ou 

livros. Como explicado acima, não partimos de conceitos pré-estabelecidos acerca do que 

seria Popular, Paródia, Cômico e Moderno – nem ambicionamos o conceito-definição da 

Eztetika da fome, por exemplo, como no caso da primeira de nossas Provocações 

interpretativas (V.VI.I), mas estes virão à luz, tanto na leitura de uma das correntes 

interpretativas, quanto na da outra, e quando possível, numa interpretação das obras que 

não corresponda necessariamente a nenhuma delas. Esta é mais uma condição da própria 

pesquisa do que uma escolha, ainda que tenha-se decidido por ser feito desta forma: ao 

invés de ‘utilizar’ conceitos, ponhamo-los ‘para brigar’. É que, afinal, enquanto está em 

jogo a Chanchada, estão em jogo estes conceitos e termos que sustentam as suas 

interpretações; se aquilo que define o valor do gênero está em disputa, estão também, por 

assim dizer, os ‘termos’ desta disputa, como veremos. Definir anteriormente os conceitos 
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que utilizaremos para estabelecer um local de interface entre texto fílmico e textos críticos 

— que estarão em ‘controvérsia’, em ‘choque’ — nos impediria de ver como estes 

mesmos conceitos foram interpretados e apropriados pelos discursos acerca das 

chanchadas – um dos nortes deste trabalho. 
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II. GÊNERO E GENEALOGIA: uma ambiência teórico-metodológica 

         

II.I. Gênero, um problema sui generis  

 

O procedimento citado na introdução, de análise interna das obras, se encontra, quase que 

como regra geral, ausente nos discursos sobre o gênero da chanchada, como é possível 

deduzir de nossa análise metacrítica, no Capítulo III. Não é algo que espante, porque 

estudar gênero convoca sobremaneira observações contextuais, em especial no que se 

relaciona com as instâncias de poder que determinam (melhor: disputam a determinação) 

de um gênero: empresas produtoras, os fãs, o horizonte de recepções gerais e localizadas, 

entre tantos outros elementos importantes do contexto das obras. Todavia, nos parece 

faltar uma peça do ‘circuito-do-gênero’ no caso da análise da chanchada, e curiosamente, 

o seu ‘sentido primeiro’; falta, como veremos logo abaixo, o efeito, a inclinação da obra 

(em um sentido, o ‘leitor-modelo’20 implícito no produto), aquilo que o texto deseja 

realizar (intentio operis21), algo proposto por Aristóteles22 já em seus estudos dos gêneros 

teatrais gregos.  “Realizar-se ou efetivar-se significa, afinal, despertar o encantamento a 

que se destina”23.  

 

 Concordamos com Jason Mittell, por outro lado, quando este afirma que   

 

os gêneros trabalham para categorizar textos e os vincular em aglomerados de 

suposições culturais através de discursos de definição, interpretação e 

avaliação24, 

 

isso porque os gêneros parecem trabalhar — uma intentio generis, parodiando a 

terminologia de Umberto Eco25 —, sim, da maneira que Mittell sugere, e nos soa coerente 

seu modelo tripartite, assim discriminado: definição “("este show é uma sitcom porque 

                                                           
20 Cf. ECO, Umberto et al. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. (Intentio 
auctoris, Intentio operis e Intentio lectoris, ou seja, intenção do autor, da obra e do leitor). 
21 Ibid..  
22 ARISTÓTELES. Poética. Tradução e comentários de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
23 GOMES, Wilson. Princípios de poética: com ênfase na poética do cinema. In: PEREIRA, M.; GOMES, R.; 
FIGUEIREDO, V.. (Org.). Comunicação, representação e práticas sociais. Rio de Janeiro, 1ed. 2004, v., p. 93-
125, 2004b, p 101.   
24 MITTELL, Jason. Genre and television: From cop shows to cartoons in American culture. Routledge, 2004.  
25 ECO, Op. Cit.. 



25 
 

tem uma claque"), interpretação ("sitcoms refletem e reinforçam valores familiares"), e 

avaliação ("sitcoms são melhor entretenimento que soap operas")”26.  

 

Poderia-se perguntar, no entanto: em que medida esta abordagem — exitosa, e muito bem 

aproveitada por Luna Freire27, p. ex. — não subvalorizaria elementos textuais/poéticos e 

mesmo impede de fazer ver a singularidade repetida (com o perdão do paradoxo) que 

forma um gênero? Não seria mais cuidadoso atentar para estes elementos, se foi 

justamente a partir dos filmes que fizeram parte de um gênero que as definições, 

interpretações e avaliações acerca deste gênero tomaram forma — apenas e 

obrigatoriamente a posteriori, depois dos filmes, ou seja, após as obras e o seu surgimento 

como objeto artístico, e ainda depois da apreciação mesma destas? E no nosso caso 

específico, em que busca-se relacionar texto fílmico e discursos sobre este, além de 

sugerir possíveis exegeses que, por motivos de uma disputa discursiva, tenham sido 

coibidas, retidas, limitadas, silenciosamente proibidas: como, ou melhor, por quê razão 

não considerar os filmes em sua materialidade expressiva? 

 

Não é que Mittell não proponha também uma análise da textualidade, daquilo que é 

tangível ao analista em primeira mão; ele o faz no capítulo 5 (Policing Genres - Dragnet’s 

Texts and Generic Contexts) de seu livro Genre and television: from cop shows to 

cartoons in American culture, exemplar para um estudo do gênero dentro de um esquema 

de comunicação, do objeto cultural como presente nas tramas da cultura. Mas o próprio 

autor adverte sobre o uso desta materialidade expressiva como em segundo plano no caso 

de sua metodologia, a do gênero como categoria cultural, um imenso ganho para a análise 

do produto midiático e um dos vários nortes deste trabalho, menos exatamente quando 

valorizamos mais a expressividade própria dos filmes que compõem o gênero estudado 

(uma vez que, afinal, como o próprio Mittell28 afirma, os gêneros são categorias para estes 

textos fílmicos), as inclinações inerentes ao produto analisado, aquilo a que se destina no 

brevemente supramencionado sentido aristotélico.  

 

                                                           
26 MITTELL, Op. Cit., p. 16. 
27 DE LUNA FREIRE, Rafael. Descascando o abacaxi carnavalesco da chanchada: a invenção de um gênero 
cinematográfico nacional. Revista Contracampo, n. 23, p. 66-85, 2011.  
28 MITTELL, Op. Cit.. 
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O nosso procedimento epistemológico, por sua vez, ambiciona, primeiramente, observar 

as formas poético-expressivas de um esgarçamento discursivo, verificar as evidências 

textuais destas controvérsias valorativas, observar como as chanchadas, em sua expressão 

estética de gênero particular, podem ser - e deixar marcas como - objetos de um embate 

conceitual, mas que também é poético, político e teórico. Para além da parcela metacrítica 

deste trabalho, explicitada como uma espécie de ‘cartografia de fronteiras’ do gênero, 

propomos um momento analítico, a ser realizado a partir de uma perspectiva 

metodológica que sinalize, nas obras mesmas, vestígios, rastros, marcas da disputa 

discursiva dentro da qual a chanchada se fez. Uma vez que obras e gêneros são 

atravessados por contingenciamentos os mais diversos, este procedimento deve 

identificar, ao mesmo tempo, pontos de contato e de divergência entre textos-gênero 

(filmes) e meta-textos teóricos e críticos, em busca de conexões entre gênero e discurso, 

dada a existência de tamanha desavença valorativa. Na medida em que a análise encontre, 

nos filmes, potência hermenêutica para uma interpretação que divirja dos lugares 

conceituais (valorativo, estético e político, por exemplo) nos quais foi alocado o gênero 

que aqui estudamos, este trabalho pretende, como dito, indicar estas possibilidades 

interpretativas, sugerindo pistas analíticas para uma observação destes desvios.   

 

 II.II. Gênero e poética:  o fazer poético (poiwéō) como prática cultural 

 

Os estudos de gênero (tipos de textos em comum) e os de poética (do fazer da obra, de 

sua composição interna), apesar de terem se distanciado com o tempo — a exemplo de 

uma certa contenda texto-contexto, formalismo x pragmática, cognitivismo imanente vs. 

culturalismo —, nascem juntos na Poética de Aristóteles, uma vez que seu objetivo, ali, 

é o de investigar a Tragédia (além de, brevemente, a Epopeia, além do dito perdido livro 

da Comédia), ou seja, tipos de formas artístiscas: gêneros. E o filósofo estagirita conclui 

que 

 

é pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa 

extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos 

distribuídas pelas diversas partes [do drama]29, [imitação que se efetua] não 

                                                           
29 Os colchetes nas transcrições do texto de Aristóteles são de responsabilidade do seu tradutor, Eudoro 
de Souza. 



27 
 

por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade30, tem 

por efeito a purificação dessas emoções. 31 

 

O ‘terror ‘e a ‘piedade’ são, de acordo com Aristóteles, os efeitos naturais da Tragédia, 

“o próprio fim desta imitação”32, deste tipo de forma teatral, um entre outros. Do perdido 

livro da comédia, supõe-se a graça como efeito natural. 

 

Assim, aqui, estamos na seara de uma Poética do Cinema33, horizonte metodológico 

proposto por Wilson Gomes34 ao revisitar e atualizar pressupostos da poética aristotélica. 

É o efeito o que se deve procurar na fruição analítica da obra, sua dynamis, destinação. 

Não pretendemos adentrar uma discussão mais profunda sobre o assunto da poética 

aristotélica; antes, trata-se de desembaraçarmo-nos de uma inapropriada oposição entre 

os estudos de gênero e os estudos poéticos, pontuando o fato de que os polos desta 

oposição têm um ancestral comum, e que a pesquisa sobre gênero se beneficiará dos 

mútuos intercruzamentos analíticos de ambas as perspectivas, textual e contextual.   

 

Concerne a esta seara, então, a forma pela qual uma obra faz o que faz, e convém frisar 

o verbo ‘fazer’; de acordo com Gomes, a própria etimologia da palavra Poética aponta 

para o âmbito do fazer, pois relaciona-se com “o verbo grego poieo (poïein), ‘fazer’, o 

agir que termina em alguma obra, que deixa para trás de si um resultado”35; 

“tradicionalmente [...] o vocábulo póiesis é traduzido como ‘produção’, ‘confecção’. A 

rigor, pode funcionar muito bem a sua versão por ‘ficção’, ‘composição’ e outros 

substantivos referidos a verbos de criação”36. Reale também estabelece uma relação entre 

o vocábulo e a noção de criação, na medida em que associa o conceito de ‘ciência 

poiética’ à noção de ‘ciência produtiva’.37 O próprio escritor da Poética também aponta 

diretamente para a importância do ‘fazer’ (valorizando o trabalho do poeta, ou seja, do 

                                                           
30 Em Gomes (2004b), ‘terror e piedade’ são traduzidos como ‘horror e compaixão’. Mais à frente na 
tradução da Poética feita por Eudoro de Souza, o termo ‘compaixão’ também substitui ‘piedade’. Cremos 
em uma equivalência entre os termos das traduções de Eudoro de Souza e de Gomes. 
31 ARISTÓTELES, 1979, p. 251. 
32 Ibid.. p. 260. 
33 GOMES 1996, 2004a e 2004b.  
34 Obras citadas na nota acima. 
35GOMES, Wilson. Estratégias de produção de encanto: o alcance contemporâneo da poética de Aristóteles. 
Textos de Cultura e Comunicação. V.35, p. 99-125. 1996, p. 22.  
36 Ibid., p. 106. 
37 REALE, Giovanni. Introdução a Aristóteles. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 
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‘fazedor’, ‘criador’) e a forma ‘preferível’ de realizá-lo, ou seja, pelo drama (ação) 

mesmo: 

 

o terror e a piedade podem surgir por efeito do espetáculo cênico, mas também 

podem derivar da íntima conexão dos atos, e este é o procedimento preferível 

e o mais digno do poeta. Porque o mito deve ser composto de tal maneira que 

quem ouvir as coisas que vão acontecendo, ainda que nada veja, só pelos 

sucessos trema e se apiade, como experimentará quem ouça contar a história 

de Édipo. Querer produzir estas emoções unicamente pelo espetáculo é 

processo alheio à arte e que mais depende da coregia38 / 39. 

 

Em sua Poética do Cinema, Gomes reitera a exequibilidade — aquilo que é exequível, 

que se executa, que se opera (obra=ópera40) — como sendo o norte da empreitada 

analítico-poética; nas palavras de Paul Valéry, retiradas de seu texto Primeira Aula do 

Curso de Poética, 

é finalmente [...] a noção bem simples de fazer que eu queria exprimir. O fazer, 

o poïein, do qual desejo me ocupar, é aquele que termina em alguma obra e 

que eu acabarei restringindo, em breve, a esse gênero de obras que se 

convencionou chamar de obras do espírito. São aquelas que o espírito quer 

fazer para seu próprio uso, empregando para esse fim todos os meios físicos 

que possam lhe servir. 41 

 

“É a execução do poema que é o poema. Fora dela, essas sequências de palavras 

curiosamente reunidas são fabricações inexplicáveis”42, afirma Valéry no mesmo texto, e 

em Acerca do cemitério marinho, em que fala de um poema seu, arremata: “não é em 

mim que se compõe a unidade real de minha obra. Eu escrevi uma ‘partitura’ — mas só 

posso escutá-la quando executada pela alma e pelo espírito de outra pessoa”43. Ou ainda, 

nas palavras de Emil Cioran, no ensaio em que trata da forma como Valéry explorou e 

interpretou a própria poesia: 

 

                                                           
38 De acordo com Oscar Brockett & Franklin Hildy, a coregia, na Grécia Antiga, era a atividade do córego, 
ou seja, pessoa responsável por financiar um espetáculo artístico. Cf. BROCKETT, Oscar; HILDY, Franklin. 
History of the Theatre. Boston: Allyn and Bacon, 2003. 
39 ARISTÓTELES, 1979, p. 261. 
40 Atentar para a declinação etimológica. 
41 VALÉRY, Paul.  Primeira aula do curso de poética. In: VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, p. 
179-192, 2007b, p. 180-181 (Originalmente publicado em 1938. 
42 Ibid., p. 186. 
43 VALÉRY, Paul. Acerca do Cemitério Marinho. In: VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, p. 161-
168, 2007a, p. 168. (Originalmente publicado em 1933). 
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saber desmontar o mecanismo de tudo, já que tudo é mecanismo, soma de 

artifícios, de truques ou, para empregar um termo mais conveniente, de 

operações; apoderar-se das molas, se tornar relojoeiro, ver dentro [...], eis o 

que importa a seus olhos.44 

 

É no interior desse horizonte possível de interpretações, por exemplo, que se encontra a 

seção desta tese que analisa as chanchadas do seu ponto-de-vista cômico; aliás, foi 

precisamente um tal olhar que permitiu mesmo que nos perguntássemos: “uma vez que 

seja o cômico o efeito natural da chanchada, por qual razão não há análises do cômico 

chanchadesco?”   

 

Podemos, ainda, ver a  Poética do Cinema como uma metodologia de inclinações textuais. 

Nesta metodologia, o filme é um texto, no sentido que pode ser compreendido a partir da 

semiótica de Umberto Eco, condensado nos excertos que seguem: “um texto representa 

uma cadeia de artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo destinatário”45; “o 

texto é um produto cujo destino interpretativo deve fazer parte do próprio mecanismo 

gerativo”. Gerar um texto significa executar uma estratégia de que fazem parte as 

previsões dos movimentos dos outros [...]”46; “um texto é um dispositivo concebido para 

produzir o seu Leitor-Modelo”47. 

 

Não se deve, todavia, imaginar que desejamos 

 

converter imediatamente a questão da compreensão e interpretação do filme, o 

problema hermenêutico aplicado ao cinema, num problema de metodologia 

científica da análise fílmica. Embora insista que questões sobre um método 

para que se possa compreender filmes estão autorizadas e são desejáveis, tais 

questões não podem consistir no problema da construção de um conhecimento 

certo que possa satisfazer ao ideal metodológico da ciência em termos de 

verificabilidade dos dados da descoberta, de recondutibilidade da proposição 

em que se expressa o conhecimento verdadeiro à base empírica que a autoriza 

e legitima ou de replicabilidade do experimento ou do raciocínio de onde 

resultou a proposição verdadeira sobre o objeto.48 

                                                           
44 CIORAN, Emil. Valéry diante de seus ídolos. In: CIORAN, Emil Exercícios de admiração: ensaios e perfis. 
Trad. por José Tomas Brum. Editora Rocco, 2011, p. 48.  
45 ECO, Umberto. Lector in fabula: a cooperação interpretativa nos textos narrativos. São Paulo: Perspectiva, 
p. 35, 2002.  
46 Ibid., p. 39. 
47 ECO, Umberto. Superinterpretando Textos. In: ECO, Umberto et alli. Interpretação e superinterpretação. 
São Paulo: Martins Fontes, 2012b, p. 75. 
48 GOMES, 2004a, p. 87-88. 
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Uma vez que este trabalho trata de blocos interpretativos diferentes, mesmo opostos, em 

relação ao seu objeto, as chanchadas, poderia parecer que buscamos um método analítico 

guiados pelo anseio por uma interpretação infalível, definitiva, total da obra analisada, 

por um ‘apontar de dedos’ às interpretações ‘inadequadas’. Contudo, o avesso se dá, pois 

a parcela metacrítica, juntamente com esta análise poética interna, propõe algo como uma 

História das Poéticas, uma ‘metapoética’, e já podemos pressupor, inclusive, que mesmo 

interpretações ‘inadequadas’ — na falta de termo mais ‘adequado’ — fazem parte da 

composição geral do esquema de um gênero. Convoca-se, neste momento, uma citação à 

qual retornaremos em nossas considerações analítico-conceituais (Cap. V): 

 

a percepção da existência de um conjunto de filmes brasileiros com traços 

semelhantes – principalmente, o que era visto como sua constante má 

qualidade – é perfeitamente capaz de levar a consolidação de um gênero. 

Afinal, como mostrou Rick Altman (1999, p. 33), “os filmes freqüentemente 

adquirem identidade genérica por conta de defeitos e fracassos semelhantes, e 

não somente por qualidades e triunfos compartilhados”. 49  

 

“Há exegeses opostas da chanchada; em que consiste tal ‘oposição’, tais diferenças?” – 

esta pergunta é feita pela parte genealógica, histórica, metacrítica da pesquisa; “como, 

por meio de que estratégias estéticas, estes filmes geraram 180º de amplitude 

interpretativa?” – enquanto esta segunda pergunta é feita pela sua parcela poética, interna, 

textual. Nesta encruzilhada entre o fazer poético imanente à obra e o fazer poético como 

prática cultural é que nossa proposta de estudo se inclina, pois 

 

se é verdade que não há expressão ou texto sem uma consciência que execute 

a interpretação, tampouco a consciência tem a liberdade de transformar, ad 

libitum, quaisquer coisas em texto ou expressão. Quem determina o que pode 

ser interpretado e como o pode ser são as regras, não a vontade de quem 

interpreta. A determinação dos limites da vontade do intérprete constitui 

freqüentemente um problema [...]50. 

 

 

                                                           
49 DE LUNA FREIRE, 2011, p. 68. 
50 GOMES, 2004b, p. 95. 
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II.III. Por uma ‘Genealogia do gênero’: a chanchada nas tramas da cultura  

 

Soa conveniente lembrar a origem da palavra ‘gênero’ no Latim genus, generis (de onde 

também é derivado ‘genus’, ‘gênero’, classificação entre ‘família’ e ‘espécie’ na 

taxonomia biológica) — que significa tanto (1) “nascimento, origem, nascimento nobre” 

quanto (2) “raça, família, prole, tipo, variedade, classe” 51, ou seja, ao mesmo tempo, 

distinção e agrupamento, o assemelhamento pela distinção em comum, a exclusão pela 

dessemelhança; e ainda que se possa entender, apenas à guisa de ilustração, ‘1’ como a 

análise textual e ‘2’ como análise da cultura, este nosso problema de pesquisa prefere 

equilibrar ambos, uma vez que, da antiguidade romana até hoje, a palavra ‘gênero’, em 

seu uso e em sua disputa própria de significado, parece designar um conjunto que se 

distingue de outros, e esta distinção se dá, inevitavelmente, pelos elementos próprios que 

definem e configuram cada conjunto. Sendo obras estes conjuntos, os elementos são as 

peças que as compõem textualmente, expressivamente, poeticamente.  

 

Cogitando sobre as possíveis e variadíssimas instâncias de poder que atuam sobre o 

gênero, há que se ter em mente que o próprio reconhecimento (ou não) da chanchada 

como um gênero serve como um índice valorativo: quem negaria, por exemplo, que o 

Western é um gênero? Contudo, parte considerável dos textos lidos sobre as chanchadas 

não usa o termo ‘gênero’ para defini-las, geralmente imperando, nos jornais, uma 

associação à comédia e, por tabela, como veremos, um ‘empréstimo’ de sua má reputação. 

Mesmo enquanto este trabalho é escrito, o gênero não consta no maior fórum 

internacional online sobre cinema, IMDb52, nem em grandes fóruns nacionais, como o 

Making off53. O próprio Dicionário de cinema brasileiro, maior obra de sua natureza, não 

considera a chanchada como um gênero, enquanto aceita, por exemplo, termos difíceis de 

operar conceitualmente na cinematografia nacional (Western), ou muito amplos 

(Documentário), ou ainda muito específicos (Filme marginal, Semidocumentário)54. 

                                                           
51 Cf. NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: F. Alves, 1955, p. 
239 [Gênero e Generoso]; William Whitaker’s Words: http://archives.nd.edu/words.html. Acessado a 
28/05/2017. 
52 Internet Movie Database. www.imdb.com. Acessado a 12/07/2017. 
53 www.makingoff.org. 
54 BALADI, Mauro. Dicionário de cinema brasileiro: filmes de longa-metragem produzidos entre 1909 e 2012. 
São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. XVII-XVIII.   
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Apesar de representar o maior esforço bibliográfico na empreitada de reunir e catalogar 

filmes nacionais desde 1902 até 2012, e ainda que consideremos o problema intrínseco 

de tal empreitada — pois seria impossível escolher um sistema classificatório que 

contemplasse perfeitamente todos os filmes do universo nacional —, o dicionário deixa 

de fora a mais nacional das categorias, como chamam à chanchada alguns dos teóricos 

com os quais este trabalho dialoga mais à frente. Estas ausências, em nossa opinião, 

parecem apontar para o fato de que, apesar de ter entrado em razoável e positiva 

homeostase interpretativa, este não é um equilíbrio completo; o termo ‘chanchada’ 

encontra-se em disputa, e a sua forte presença como gênero no meio acadêmico, em 

comparação à ausência da mesma atribuição (gênero) em grandes fóruns, por exemplo, 

demonstra uma faceta deste desequilíbrio e desta disputa mesma.    

 

É neste desequilíbrio, nesta fissura, que o presente trabalho escava sua genealogia: no 

limite, este é um trabalho que trata da questão do valor. É precisamente por isso que a 

noção de gênero parte, em fundamento, da utilizada por Mittell, pois esta realça as 

atribuições de valor dadas aos gêneros fílmicos. Em seu trabalho, Mittell recorre à 

genealogia discursiva de Michel Foucault, que desvia o foco da História para as Histórias 

(da loucura, da sexualidade das prisões, da medicina), ou seja, “naquilo que é tido como 

não possuindo história”55. Foucault diria, através de Mittell: os gêneros textuais/culturais 

se constroem como verdades conceituais apenas em rede, constrangidos e impulsionados 

por movimentos de poder. “A verdade [ aqui, no caso, o que se define sobre um gênero] 

está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e a apóiam, e a efeitos de 

poder que ela induz e que a reproduzem: “regime da verdade”56. Fazendo ecoar Ortega Y 

Gasset — “não vale falar de ideias ou opiniões sem admitir uma instância que as regula”57 

—, Foucault segue, afirmando que “a genealogia é cinza; ela é meticulosa e 

pacientemente documentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados, riscados, 

várias vezes reescritos”58:  no nosso caso, trata-se da revisão crítico-jornalística realizada, 

mesmo nos tais ‘lugares sem história’, como veremos, a exemplo do comentário de um 

                                                           
55 FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: Microfísica do poder: organização e tradução de Roberto 
Machado.  Rio de Janeiro: Edições Graal, v. 4, 1979, p 14.   
56 Ibid., mesma página. 
57 ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. São Paulo: M. Fontes, 1987, p 144. (Originalmente 
publicado em 1930). 
58 Foucault, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: Microfísica do poder: organização e tradução 
de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, v. 4, 1979, p 15.  
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fã numa revista de cinema nacional.   

 

Michel Foucault, então, aplica a estes seus temas ‘a-históricos’ a mesma metodologia que 

Friedrich Nietzsche inaugura em sua Genealogia da moral, e que já chamamos de uma 

‘Filosofia do valor’59: “qual o valor dos valores?60”,  Nietzsche se pergunta em cada uma 

das três dissertações dessa sua obra, tentando identificar os alicerces de ideais como 

‘bondade’, ‘alma’, ‘moral’, entre tantos outros. O que Nietzsche aplica à moral, Foucault 

aplica à medicina (e à loucura, à sexualidade, também ao ‘saber’ mesmo), Mittell, aos 

gêneros, e nós tentamos, na medida do possível, aplicar diretamente às chanchadas. Daí 

um desconfiar dos valores estabelecidos (“chanchada = subproduto cultural”), um 

descortinar do ‘teatro’ em que operam estes valores (por que motivos a chanchada fora 

considerada de um jeito, e não de outro?), e a partir destes procedimentos, talvez, 

encontrar possibilidades interpretativas soterradas sob as ruínas de monumentos 

discursivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Cf. DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro, Editora Rio. 1976. 
60 Não no sentido de um valor superior, um ‘Valor’ que se sobressai entre outros valores, mas no da 
pergunta: quanto vale este valor? 
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III. QUANTO VALE UMA CHANCHADA?, ou: Um gênero e duas balanças 

 

 

 

“Cada qual olha para você com olhar 

estrangeiro e prossegue no uso da sua 

balança, chamando a isso de bom e àquilo de 

mau; ninguém se enrubesce quando você dá 

a entender que os pesos não estão justos.” 
 61

 

       

 

 

III.I. Prenome e nome: uma Onomástica do poder 

 

Não há aqui, como já reiterado, a proposição de definir conceitualmente a chanchada  ou 

de partir de um outro conceito específico, já definido por algum autor: de acordo com X, 

a chanchada foi um gênero...; na medida em que parte de nosso objetivo é o de dar conta 

das disputas em torno do conceito deste gênero, seria mesmo contraditório iniciar este 

capítulo com uma noção quase ontológica, ‘em suspensão’, um objeto ideal acima da 

história, quimericamente peneirado dos constrangimentos de poder e das competições em 

torno de sua interpretação. Assim, trataremos, neste tópico, de expor diferentes 

perspectivas em torno do conceito de chanchada, conduzindo este exame a partir do valor 

que lhe é atribuído, tanto em textos teóricos quanto críticos, e especialmente por meio do 

que este critério de valoração, citado por Mittell,62 é atribuído ao gênero, isto é, que 

elementos estão em jogo, o que é e como é acionado, que termos próprios, que 

substantivos dão conta da adjetivação. Posto de outro modo: o que é que se considera 

ruim nas chanchadas quando se afirma tal coisa sobre o gênero? Se há um ruim, há 

também um bom do outro lado do espectro; que elementos e valores estão em jogo nesta 

avaliação? 

                                                           
61 NIETZSCHE, FRIEDRICH. SS 2. A gaia ciência. Trad. Paulo César de Souza. Rio de Janeiro, Companhia de 
Bolso, 2001, p 53. (Em Alemão, no original: “Es sieht dich Jeder mit fremden Augen an und handhabt seine 
Wage weiter, diess gut, jenes böse nennend; es macht Niemandem eine Schamröthe, wenn du merken 
lässest, dass diese Gewichte nicht vollwichtig sind [...]”) 
62 2004. 
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Pode-se dizer, para situar o leitor, que, durante as 3 primeiras décadas do cinema sonoro, 

no Brasil, foram produzidos 387 longas-metragens de ficção, das quais cerca de 53% 

(206) foram comédias63. Estas, cujo nome variou inicialmente entre filmusicais64, 

musicarnavalescos65, ou ainda filmusicarnavalescos — que é como Alex Viany66 define 

Tudo azul67 —, foram produzidas de modo mais sistemático, a princípio, pela Cinédia nos 

anos de 1930 e então majoritariamente pela Atlântida68, prosperaram, sofreram 

transformações ao longo das duas décadas seguintes e entraram para a História do Cinema 

Brasileiro com o nome de Chanchadas.69 

 

Tendo em mente, contudo, algo como um imperativo epistemológico caro à filologia 

nietzschiana que parece conveniente à nossa empreitada — o de que  

 

o direito senhorial de dar nomes vai tão longe, que nos permitiríamos conceber 

a própria origem da linguagem como expressão de poder dos senhores: eles 

dizem "isto é isto", marcam cada coisa e acontecimento com um som, como 

que apropriando-se assim das coisas 70; 

 

 

considerando ainda que, de acordo com João Luiz Vieira, o termo teria “origem 

etimológica no italiano cianciata, que significava um discurso sem sentido, uma espécie 

                                                           
63 Dados extraídos do Dicionário de Cinema Brasileiro (BALADI, 2013). 
64 Cf. AUGUSTO, 1989; NAPOLITANO, 2009 e VIEIRA, 2007. 
65 Cf. DESBOIS, 2016; RAMOS, 2000 e HEFNER, 2000. 
66 VIANY, Alex. Introdução ao cinema brasileiro. Ministério da Educação e Cultura, Instituto Nacional do 
Livro, 1959.  
67 1952, Moacyr Fenelon. 
68 Embora as chanchadas produzidas pela Atlântida tenham deixado marcas mais profundas no discurso 
historicista, na década de 1950 foram produzidas também por muitas outras companhias cinematográficas 
como Cine Produções Fenelon, Flama Filmes, Watson Macedo Produções, CasteloFilmes, Brasil Vita Filmes, 
Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira, Cinelândia Filmes, Unida Filmes, Herbert Richers, Cinedistri, 
Produções Luiz de Barros, Cinesul, Cinefilmes, Luso Filmes, Art Films, Serrador Companhia Cinematográfica; 
Nova América Cinematográfica, Companhia Cinematográfica Maristela e Lívio Bruni S.A. 
69 Extraído de MAIA, Guilherme, & DE AZEVEDO, Euro. Quanto vale uma Chanchada? Disputas conceituais 
e valorativas em torno das comédias cinematográficas brasileiras (1940-50). Brasiliana - Journal for 
Brazilian Studies, 6(1), 105-125. ,2018, p. 105. 
70 NIETZSCHE, Friedrich. Primeira dissertação: ‘bom e mau”, “bom e ruim”. SS 2. In: Genealogia da Moral: 
uma polêmica. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia de bolso, 2008a, p.  17. (no 
original, em alemão: Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, dass man sich erlauben sollte, den 
Ursprung der Sprache selbst als Machtäusserung der Herrschenden zu fassen: sie sagen „das ist das und 
das“, sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laute ab und nehmen es dadurch gleichsam in 
Besitz.)  
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de arremedo vulgar, argumento falso” 71; e mais: que o Diccionario de la lengua 

española72 mira uma provável chegada via cisplatina, relacionando ‘chanchada’ a 

‘chancho’ - ‘porco’ - e a ‘porquería’ - ‘porcaria’ - no Uruguai, na Bolívia e no Peru, e a 

‘algo sem limpeza ou cuidado’, na Argentina, chegada ilustrada na anedota sobre “um 

contrabando linguístico [que] ocorreu entre os países do Prata e o Brasil” 73: 

 

ao fim de uma de suas temporadas teatrais na Argentina, Jardel Jércolis [ * 

1894, Brasil - 1944, Brasil, ator, escritor e produtor] propôs ao seu 

empresário outra revista para a temporada do ano seguinte. O empresário, 

depois de ouvir atentamente o entrecho da peça, exclamou: ‘pero, usted está 

proponiendo me una chanchada!?’ 74; 
 

tudo isso na balança, fica a impressão de que não foram os próprios criadores e autores 

de chanchadas os ‘senhores’ a nomeá-las. Ao contrário, parece fazer eco a uma outra mais 

conhecida anedota, que conta que   

 

Plínio, o Moço, decidiu batizar como Tragédia e Comédia duas de suas casas 

de campo, porque a primeira ficava na montanha e a segunda à beira-mar [...]. 

Se a essa oposição acrescentarmos a de profundo/superficial, teremos apenas 

uma intensificação da mesma imagem: a comédia é superficial porque é baixa, 

a tragédia, alta, porque profunda. E nem há como procurar verossimilhanças 

nessa estranha causalidade: a topografia aí é sobretudo simbólica e 

valorativa75. 

 

Assim como Plínio batiza — nomeia — as suas casas, algo como o Outro do cômico, um 

‘Regime da Seriedade’76 parece ter tido o ‘direito senhorial’ do batismo da chanchada, 

uma vez que a amplitude semântica desta, indo de ‘arremedo’ ou ‘falseamento’ até o 

sentido mais obviamente negativo de ‘porcaria’, não tinha qualquer valoração positiva, 

ao menos em suas origens.  

 

Deixando de lado o anedotário em favor da informação factual, no sentido de uma 

genealogia do valor negativo na comédia e dos elementos em funcionamento nessa 

                                                           
71 VIEIRA, João Luís; CHANCHADA. IN: RAMOS, Fernão; MIRANDA, Luiz Felipe. Enciclopédia do cinema 
brasileiro. Senac, 2000a, p. 117.  
72  Dicionário da Real Academia Espanhola: http://dle.rae.es/?id=8Xbbt6r, acessado em 23/05/2016. 
73 CATANI, Afrânio Mendes; DE MELO SOUZA, José Inácio. A chanchada no cinema brasileiro. Brasiliense, 
1983.  
74 Ibid. 
75 MENDES, 2008, p. 44. 
76 Cf. NEVES, 1974.  
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valoração — nesse caso específico, já uma aversão ao que é popular (‘povo’) e uma 

associação com o ‘baixo’ —, é importante notar que 

 

é apenas com Boileau que será declarado abertamente o repúdio ao cómico em 

geral, e ao baixo cômico em particular. Nem sequer Molière escapa à 

reprovação, pois teria mais arte se fosse ‘‘menos amigo do povo”, se não 

tivesse abandonado “o tom agradável e fino para adotar o bufo” [...]. Não seria 

função do cômico “ir, numa praça pública, encantar o populacho, com palavras 

sujas e baixas”. A descrição da boa ou "alta” comedia é um esforço de 

adequação dos procedimentos da comicidade à razão, ao decoro, à naturalidade 

e à verossimilhança77. 
 

Logo, estamos tratando de  

 

um critério de valor aplicado à comédia desde o século XVII e que não cessou, 

até hoje, de influenciar a nossa apreciação de uma forma dramática que tem 

como elemento constitutivo de seu efeito catártico a exposição do que é ‘baixo’ 

e superficial nas ações humanas78.   

 

 

III.II.  Carnaval, povo e riso: elementos de negativação  

 

Não parece proceder a ideia de que o termo ‘chanchada’ tenha surgido como “um adjetivo 

pejorativo utilizado para caracterizar filmes considerados ‘malfeitos’ segundo uma 

particular concepção de qualidade”79; isso porque as pesquisas feitas para este trabalho 

nos acervos de grandes jornais do país apontam para um uso inicial exclusivo ao teatro 

— uma hipótese que Luna Freire sugere que seja investigada mais a fundo em fontes 

jornalísticas, uma vez que a sua própria revisão sobre a chanchada assumidamente não 

cobre este universo discursivo — e não a filmes, e não necessariamente como adjetivo, 

ainda que a palavra viesse quase sempre carregada de juízo de valor negativo. Uma rara 

exceção deste juízo e também uma exceção no que tange ao uso do termo ‘chanchada’ de 

forma substantivada encontra-se no anúncio que vemos abaixo80, de 1948:  

                                                           
77 MENDES, Op. Cit., p. 53. 
78MENDES, Op. Cit., p. 56. 
79 DE LUNA FREIRE, 2011. 
80 Sem autor. Sem título. (Anúncio). Folha de São Paulo. p. 9, 12 de outubro de 1948. 
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É a própria obra que se anuncia 

como chanchada, assim como 

poderia dizer ‘tragédia em 3 

atos’, sem qualquer juízo; mas o 

que se encontra de comum nas 

primeiras aparições da palavra, 

seja em jornais ou revistas 

especializadas em cinema, ao 

contrário, é o valor desfavorável 

que os críticos lhe atribuíam.   

 

É o caso, por exemplo, de uma matéria de cerca de dez anos antes, 1937:  

a peça que está em cena no teatro Cosmos é uma peça policial? Um pouco. 

Social? Muito. Engraçada? O suficiente para o público rir às gargalhadas. Mas 

não é chanchada... ao contrário, é uma peça forte. Bem construída, com 

momentos de grande emoção e tem ótima interpretação 81.  

 

Também nesse sentido negativo, em sintomática crítica que mais tarde seria representada 

pela ideia de subserviência a /e reprodução de/ Hollywood, recaindo sobre o tema da 

paródia, lemos um protesto contra o ‘espírito imitativo’ que teria impedido a criação de 

um teatro   

 

com características originaes, que poderiam ter fluído para a literatura 

dramática de nossa terra. [...] do portuguez, propriamente, só herdamos o 

theatro ingênuo da comédia sentimental ou a ‘chanchada’ para fazer rir aos 

incultos82;  

 

e em outra, lemos ainda que “[...] o teatro exclusivamente para rir — o que o vulgo chama 

a chanchada” deveria, sim, existir, uma vez que “é preciso manterem-se certas expressões 

inferiores como contraste”83. Um terceiro texto sobre teatro inaugura, parece o caso, um 

motivo que permeia parte considerável deste corpus jornalístico — o motivo da ‘queda à 

chanchada’, assim escrito ou em variantes desta forma84, o que reproduz a supracitada 

                                                           
81 Sem autor. Sem título. O Estado de São Paulo. P. 3, 12 de Março de 1937. 
82 AUGUSTO, C. THEATRO ANCHIETEANO. Estado de São Paulo. P. 3, 16 de outubro de 1940. 
83 DE CARVALHO, J. Do Teatro e seus efeitos – Estado de São Paulo – p. 3, 14 de outubro de 1941. 
84 Evocando este ‘tema de queda’ das chanchadas, foram encontradas cinco matérias até o atual momento: 
Cf. Sem Autor. Sai da frente. In: Folha de São Paulo. P 6, 27 de Junho de 1952; ORTIZ, Carlos. Sem título. 
Folha de São Paulo. P 6, 20 de Fevereiro de 1952; Sem autor. Três é demais. Estado de São Paulo. p. 25, 14 

Figura 1 recorte de jornal 
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anedota sobre Plínio no que tange a uma ‘topografia simbólica e valorativa’ da comédia, 

à qual Cleise Mendes dedica o segundo capítulo de seu A gargalhada de Ulisses  —, isso 

quando afirma (a crítica jornalística, não Cleise Mendes) que o autor da peça criticada 

tem bom desempenho, “[...] nunca descendo85 à chanchada barata, que somente depõe 

contra o artista consciencioso”86, enquanto um quarto texto faz emergir outra associação 

recorrente e significativa, a da chanchada-povo, ao afirmar que “se hoje o povo prefere a 

‘chanchada’ é porque o educaram a pedir, de preferência a ‘chanchada’87. Tanto a questão 

da ‘expressão nacional’, quanto algo como um ‘ressentimento cultural-

subdesenvolvimentista’, de que trataremos no decorrer do texto, além da relação entre 

chanchada-riso fácil, -incultura, -imitação ou -expressão inferior, são marcas de uma 

posição muito bem definida e repetida nos jornais e em parte considerável da bibliografia 

teórica estudada, e como é possível depreender destas poucas críticas, marcas herdadas 

do teatro, juntamente com a nomenclatura e a valoração da chanchada, além de diversas 

estratégias estéticas. 

 

Estamos de acordo com De Luna Freire quando este discorda da afirmação de Rudolf 

Piper88, que assinala “que o filme Vamos cantar, dirigido por Léo Marten e lançado no 

carnaval de 1941 teria sido o marco do início do definitivo afastamento da crítica em 

relação à chanchada” 89, uma vez que o material pesquisado mostra não parecer ter havido 

tal ‘início definitivo’, mas sim uma transferência de valores: determinado tipo de comédia 

de teatro já era malvista, associada ao ‘baixo’, de mau-gosto. Assim, se em 1940 já 

podemos encontrar a opinião de que “Luiz de Barros é acusado de só fabricar chanchadas 

carnavalescas”90, em 1946 já se percebe que tal ‘processo fluido e ativo’, segundo 

Mittell91, que permeia os gêneros, levou o ajuizamento advindo do teatro para o cinema, 

fazendo recair a crítica sobre uma ‘espécie’ dentro do gênero da chanchada, o ‘filme de 

carnaval’:  

                                                           
de março de 1962; Sem autor - A encenação da peça de Feydeau. Estado de São Paulo. p. 12, 18 de Abril 
de 1965; MAGALDI, Sábato - O exercício da infidelidade. Estado de São Paulo. p. 35, 9 de Setembro de 1967;  
85 Marcação nossa. 
86 CASTELLAR, J. ‘Nossos filhos’. — Folha de São Paulo — p. 18, 10 de Julho de 1945. 
87 FONSECA, G. Sem título. Folha de São Paulo. p 2 24 de julho de 1948. 
88 PIPER, Rudolf. Filmusical brasileiro e chanchada: posters e ilustrações. Oren, 1975.  
89 Ibid., p. 18. 
90 DE ALENCAR, Renato. Loucuras cinematográficas. Scena Muda. P 28, 8 de outubro de 1940. 
91 MITTELL, Jason. A cultural approach to television genre theory. Cinema Journal, v. 40, n. 3, p. 10, 2001. 
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quando vai chegando o carnaval, duas ou três produtoras nacionais põe-se a 

trabalhar furiosamente, para estrear alguma chanchada momesca. [...] são 

amontoados de falta de senso, de inteligência, de qualquer sentido artístico.92  

 

Mais incisiva e pessoal quanto à qualidade dos carnavalescos é Myrian Thereza, em Scena 

Muda: 

eu continuo na minha opinião: não interessa aos produtores, aos diretores, 

aos responsáveis, o valor técnico ou artístico do filme de carnaval. Como é de 

carnaval eles acham que já desculpa tudo. Se apresenta músicas, tem um bom 

cômico (ainda que na pior das histórias), só isso basta.93     

 

Considerando que o documento da apreciação individual seja, também, um dos 

componentes do critério de ‘avaliação’ do gênero, de que fala Mittell94, uma vez que 

“devemos nos concentrar na amplitude de enunciados discursivos em torno de qualquer 

instância dada, mapeando tantas articulações de gênero quanto possível”95, vejamos ainda 

uma carta de um leitor da mesma Scena Muda, que, apesar de afirmar que estes 

carnavalescos buscavam somente e apenas o lucro, reconhece tremenda aceitação 

popular, atribuída por ele ao star system do gênero: 

 
[...] enveredamos para uma série de películas sobre carnaval, novos nomes 

foram surgindo. Oscarito, Jose Lewgoy. Ankito, Grande Otelo, Miriam Tereza, 

Fada Santoro, Emilinha Borba, Virginia Lane etc. *É com este que eu vou*, 

*Carnaval no Fogo*, *Fogo na roupa*, *Três Recrutas* etc.  Os produtores 

cariocas só visam fazer dinheiro com filmes carnavalescos. Estes têm boa 

aceitação, rendem muito dinheiro, graças a Oscarito. Othelo, Eliana. Cyll 

Farney etc.96 

 

Uma interessante associação emerge desta outra crítica, de 1961, escrita por José 

Laurêncio de Melo, na qual é o exagero que caracteriza a chanchada, e que, por isso, uma 

obra do gênero estaria muito próxima do melodrama, ao menos em relação à resposta do 

espectador — riso e lágrima, respectivamente:  

 

chanchada é qualquer espetáculo realizado sem nenhuma dignidade artística, 

sem respeito ao texto, ao autor e ao público. Boas obras podem ser 

                                                           
92 Sem autor. Filmes Carnavalescos. Folha de São Paulo. P. 20, 3 de março de 1946.  
93 THEREZA, Miryan. Vamos conversar?. Scena Muda, Rio de Janeiro, v.35 n.4 p.9, 42. 15 fev. 1955.  
94 Op. Cit. 
95 Op. Cit., p. 9. (No original, em inglês: we should focus on the breadth of discursive enunciations around 
any given instance, mapping out as many articulations of genre as possible). 
96 Cinema Nacional. Scena Muda, Rio de Janeiro, v.34 n.27 p.37. 21 jul. 1954. Do leitor Durvaltécio de Araújo 
Fonseca (Salvador, Bahia). 
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transformadas em chanchadas, desde que se carregue nas notas dramáticas ou 

cômicas. O dramalhão lacrimogêneo não será apenas a chanchada para 

fazer chorar?97 

 

Talvez, de nossa parte, já seja hiperinterpretativo, parodiando e exagerando outra noção 

criada por Umberto Eco98, mas é de fato curioso que, para o autor da crítica, tanto o 

melodrama — o ‘dramalhão lacrimogêneo’, em sua química exegese — quanto o cômico, 

os gêneros ‘sentimentais’, por assim dizer, sejam o objeto do seu ataque, e que este ataque 

esteja baseado no ‘exagero’, e que este exagero seja de um efeito que resulta em 

gargalhada ou lágrima; tudo isso parece ecoar, aqui, uma aversão do efeito fisiológico, 

seja do riso, seja do choro; no limite, uma negação ao corpo, algo a que João Luiz Vieira, 

não por acaso, faz referência no artigo de título O corpo popular, a chanchada revisitada, 

ou a comédia carioca por excelência99, em que ‘corpo popular’ diz dos efeitos em torno 

dos corpos de Oscarito e Grande Otelo.  

 

A longa tradição hermenêutica que viu no melodrama também uma forma menor serve, 

aqui, como suporte para esta nossa possível hiperinterpretação, além do fato de que a 

interpretação bakhtiniana do carnavalesco considera uma inversão hierárquica no corpo 

mesmo, quando este, rejeitado secularmente por tradições metafísicas, ‘toma a frente da 

alma’; o próprio ‘baixo corporal’, como chama Bakhtin100, ganha destaque na estética 

carnavalesca, numa inversão dionisíaca que punha de cabeça para baixo o corpo, com o 

ventre no lugar da cabeça, ou seja, o ‘racional’ abrindo espaço ao ‘sensual’ e ao 

‘sentimental’. Pela complexidade do tema, no entanto, a questão da proximidade entre as 

valorações negativas aos ‘gêneros emotivos’101 paira aqui apenas como pergunta possível, 

mas que este trabalho não se propõe responder. 

 

Pequena síntese: nos jornais, ao menos até meados dos anos setenta, impera uma exegese 

                                                           
97 DE MELO, José Laurêncio – TEATRO. Estado de São Paulo, p. 12, 30 de Setembro de 1961. Negrito por 
nossa conta. 
98 A da ‘Superinterpretação’, ou seja, ler num texto algo que próprios mecanismos do texto não oferecem. 
Cf. ECO et al., 1993. 
99 Cf. VIEIRA, 2011.  
100 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. São Paulo: Hucitec, 2010. (Originalmente publicado em 1965). 
101 Sobre a considerável desvalorização dos gêneros ‘emotivos’ — e, principalmente, sobre as implicações 
de uma tradição deste tipo sobre o campo da análise fílmica, Cf. GOMES, 2004a, 2004b e 1996. 
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quase que absolutamente negativa da chanchada. Considerando 1937 como primeira 

menção do termo em jornais do Brasil, são entre trinta e quarenta anos de adjetivações 

como “inconsequente, pobre, sem maior profundidade”102, “barata103”, “forma alienada e 

alienatória de cinema”104, “estelionato cultural”105, “reles, só capaz de ser apreciada por 

indivíduos do maior primarismo cultural”106 — “que não podia constar num balanço do 

que houvesse de positivo no cinema brasileiro107”.  

 

Em 1967, numa crítica intitulada Um livro expúrio, José Júlio Spiewak chega a considerar 

a ‘condescendência’ de Paulo Emílio Salles Gomes, em seu livro 70 anos de cinema 

brasileiro, como um dos motivos para que este seja um livro ‘espúrio’:  

 

isso, entretanto, não o impediu [a Salles Gomes] de aventar a hipótese do 

caminho do cinema nacional estar na chanchada (à qual se referia, com 

respeito, como ‘comédia carioca de costumes’) e inclusive de sugerir que se 

procurasse ver uma ‘sociologia do homem carioca’ em Zé Trindade108. 

 

Tais avaliações de Salles Gomes, uma das maiores referências em teoria e história do 

cinema nacional, devem ser trazidas à baila, mesmo que, para ele, a chanchada não fosse 

além da “comédia popularesca, vulgar e frequentemente musical”109. Esta opinião 

dualista é sobremaneira similar à de outro ícone da historiografia do nosso cinema, Alex 

Viany, que a via como “comédia popularesca, em geral apressada e desleixada, com 

interpolações musicais”110, e em 1958, diz que “depois de longa e escabrosa leva de 

chanchadas – ruins não por serem chanchadas, mas ruins mesmo como chanchadas – o 

                                                           
102 SEM AUTOR. Folha de São Paulo, p 9, 29 de Janeiro de 1959. 
103 Sem autor. Teatro de marionetes. Folha de São Paulo, p 64, 25 do Setembro de 1955. 
104 CHAVES, Flávio Loureiro - Cinema e Realidade cultural. Estado de São Paulo, p. 4, 27 de Outubro de 1962. 
105 Sem autor. CINEMA. Estado de São Paulo. p. 34, 30 de Julho de 1966. 
106 PACHECO E SILVA FILHO, CARLOS. Higiene mental e televisão. Folha de São Paulo,  p. 3, 16 de Setembro 
de 1962. 
107 CHAVES, Flávio Loureiro - Cinema e Realidade cultural. Estado de São Paulo, p. 41 - 27 de Outubro de 
1962. 
108 SPIEWAK, José Júlio. Um Livro Espúrio. Estado de São Paulo, p. 21, 2 de março de 1967. (Transcrito do 
Diário de São Paulo de 20/02/1967).  
109 GOMES, Paulo Emílio Salles. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra e 
Embrafilme, 1980. P. 31 
110 VIANY, 1959, 123. 
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torcedor do heroico cineminha brasileiro”111 estaria no ‘bom’ caminho do cinema novo. 

Viany também considerava que, por fazer uso dos 

 

trejeitos e o linguajar da ‘gentinha’112 do Rio de Janeiro, [a chanchada] acabou 

por sua vez com a lenda, criada por uns tantos filmes pretensamente sérios, de 

que o brasileiro não sabia comportar-se defronte da câmara e de que a língua 

portuguesa não se prestava aos diálogos cinematográficos.113  

 

Mas o fato é que, voltando a Salles Gomes, no limite, “parodiar não é combater, mas 

debater-se no subdesenvolvimento”114, frase repetida e ratificada por Jean-Claude 

Bernardet115, e que é prenhe de significância: para os críticos, a paródia é um caso menor, 

não disputa combates culturais reais, e o jogo com as palavras ‘combater’ e ‘debater’ 

deixa claro esta opinião. Parodiar é debater-se, agonizar, tentar desvencilhar-se; seria um 

sintoma de uma doença cultural que teria no subdesenvolvimentismo, resultado da 

colonização, sua prima causa. Independentemente da veracidade de uma tal questão, o 

mero ato e a maneira de enunciá-la fazem flagrar o ponto-de-vista de Salles Gomes, 

exigindo destes filmes o ‘combate’ e ecoando o que já chamamos de ressentimento 

cultural-desenvolvimentista: uma forma binarista de entender a cultura, um ‘ruminado’ 

olhar-de-baixo para a cultura dos países ditos ‘desenvolvidos’, mas numa crítica que 

afirma e carimba: ‘imitação de Hollywood’, enquanto que ‘importa as balanças do 

estrangeiro’, ou seja, exige dos filmes brasileiros aquilo mesmo que tem seu habitat no 

filme dos modelos de referência: coesão narrativa, realismo, drama. 

 

Para fincarmos o conceito, consideremos que “o ressentimento é, como bem assinala 

Pierre Bourdieu, uma ‘revolta submissa’”116: 

                                                           
111 Ibid., p. 142. 
112 Negrito por nossa conta: mesmo quando se fala de uma maneira positiva, deixa-se escapar juízos de 
valor ligados ao gênero, ao espectador do gênero etc.. 
113 VIANY, 1959, p. 140. 
114 GOMES, Paulo Emílio Salles Apud. BERNADET, Jean-Claude. Mimetismo, cachoeiras e paródia. In: Cinema 
brasileiro: propostas para uma história. São Paulo: Companhia das letras, 2009a. (com maioria de textos 
originais de 1979). 
115 Op. Cit. 
116 KEHL, Maria Rita. O ressentimento camuflado da sociedade brasileira. Novos Estudos, v. 71, p. 163-180, 
2005, p. 165. 
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o ressentimento é um afeto, ou uma constelação de afetos — composta de ira, 

inveja, amargura, desejos de vingança, queixas melancólicas —, que desperta 

reações ambivalentes. Ninguém quer se reconhecer como ressentido; o 

ressentimento é condenado moralmente, tal qual a inveja, como uma 

disposição mesquinha. É um afeto que "não ousa dizer seu nome". Não 

queremos nos reconhecer como ressentidos, mas isso não impede que 

manifestações camufladas do ressentimento sejam muito bem acolhidas e 

mesmo valorizadas socialmente.117     

 

É fundamental notar, num oceano nada pacífico de avaliações negativas, as opiniões 

insulares destes dois autores, Salles Gomes e Viany, e como ambas, mesmo com ‘dois 

pesos e duas balanças’, simbolizam a gênese da virada interpretativa acerca das 

chanchadas, sendo, então, ‘pais’ de Rudolf Piper e Sérgio Augusto, e ‘avôs’ 

epistemológicos dos autores contemporâneos que se dedicam à revisão do gênero, como 

João Luís Vieira e Rafael De Luna Freire. Todavia, outro ‘monolito’ do cinema brasileiro 

aponta para um sentido totalmente oposto, como se vê no subtópico seguinte. 

 

III.III. A chanchada da maldade contra o cinema guerrilheiro: ou Glauber, 

Rocha no sapato da Chanchada 

 

Em Cinema no ensino de história: as chanchadas e os anos 1950, de 2006, Ladenilson 

Pereira centraliza no crítico e teórico Jean-Claude Bernardet, de Cinema brasileiro: 

propostas para uma história, edição original de 1977118, a noção de que as chanchadas 

“não passavam de paródias grotescas da produção cinematográfica estrangeira em geral, 

e em particular, a norte-americana”119. De fato, o texto de Bernardet se inclina a uma 

visão negativa das chanchadas; por outro lado, talvez interesse mais uma certa oposição 

no texto quanto ao uso da paródia, a depender de quem a utiliza: o ‘cinema popularesco’ 

(que, na página 115, Bernardet associa às chanchadas, em 1975120;  ainda que na página 

                                                           
117 Ibid., p. 163. 
118 Trata-se, aqui, apenas de informar a data da primeira publicação do texto, para que se entenda a 
perspectiva cronológica do argumento que segue. A versão utilizada por nós é a de 2009. 
119 PEREIRA, Ladenilson José. Cinema no ensino de história: as chanchadas e os anos 1950. Cadernos de 
Pós-Graduação, v. 5, n. 1, p. 207-218, 2009, p. 209. (Originalmente publicado em 2006).  
120 BERNARDET, Jean-Claude. Mimetismo, cachoeiras e paródia. In: Cinema brasileiro: propostas para uma 
história. São Paulo: Companhia das letras, 2009a. (com maioria de textos originais de 1979). (Com maioria 
de textos datando de 1979).  
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201 de outro texto121, de 1979, Bernardet faça questão de distinguir: a chanchada seria 

um gênero popular, e não popularesco) ou o ‘cinema erudito’ (leia-se, Cinema Moderno, 

uma vez que as obras citadas sob esta epítome são O bandido da luz vermelha122  e O rei 

do baralho123, que propõem, segundo o teórico, “uma desmontagem do clássico cinema 

americano”124). A mesma avaliação da paródia chanchadesca aparece em Paródia e 

chanchada: imagens do Brasil na cultura das classes populares, na seção em que 

Meirelles125, com o objetivo de estabelecer um cenário negativo à recepção da 

Chanchada, também cita o mesmo texto de Bernardet, desta vez sublinhando um aspecto 

de ‘catarse do subdesenvolvido’, a paródia da chanchada como função de amainar um 

suposto complexo de inferioridade, pois  

 

[...] em seu relacionamento com o público a chanchada teria como função 

básica levar o espectador a rir de si mesmo. Os espectadores se projetariam nos 

personagens grotescos desses filmes e ririam deles, possibilitando uma catarse 

que aliviaria o complexo de inferioridade de um público/povo que se despreza 

quando se compara aos países industrializados [...]126.  

 

 

Ambas as revisões, entretanto, não citam o nome de Glauber Rocha dentre aqueles que 

seriam figuras fundamentais para a formação de uma visão negativa da Chanchada — 

conferindo mais culpa acerca desta visão negativa, no caso de Pereira, a supostas 

argumentações de Platão e Aristóteles contra a Comédia do que a uma figura central da 

prática e da teoria do cinema nacional, talvez o seu divisor de águas, definitivamente o 

seu autor mais cultuado. Já em 1963 — na sua Revisão crítica do cinema brasileiro —, 

Rocha assume uma postura extremamente agressiva em relação às chanchadas, não 

ressaltando nelas qualquer aspecto positivo, afirma Melo127 em sintomático texto 

intitulado A chanchada segundo Glauber.  

 

                                                           
121 BERNARDET, Jean-Claude. Cantando no sol. In: Cinema brasileiro: propostas para uma história. São 
Paulo: Companhia das letras, 2009b. (original de 1975).  
122 1968, Rogério Sganzerla. 
123 1973, Júlio Bressane. 
124 Ibid., p 118. 
125 MEIRELLES, William Reis. Paródia & chanchada: imagens do Brasil na cultura das classes populares. Eduel, 
2005.  
126 Ibid., p. 117. 
127 Cf. MELO, Luís Alberto Rocha. A Chanchada Segundo Glauber. Contracampo, 2005. Disponível em: 
http://www.contracampo.com.br/74/glauberchanchada.htm. Acessado a 21/02/2016. 



46 
 

A crítica de Bernardet, quatorze anos depois da de Glauber, faz eco a Rocha em sua 

rejeição do gênero, variando em cima de certos esquemas interpretativos sugeridos na 

base dos seguintes axiomas: as chanchadas são ruins porque são alienantes e fazem o 

público, miserável que é, rir de sua própria miséria; a catarse128 da paródia é do interesse 

do opressor — do parodiado (mesmo que este não tenha domínio algum sobre a paródia 

que lhe fazem); e a catarse destas paródias seriam indulgentemente ‘auto-depreciadoras’. 

Em suma, um paradigma negativo. Diferentemente do artigo de Pereira, que não 

considera o diretor, este nosso trabalho aponta a figura de Glauber Rocha não como causa 

originária, mas como ponto catalisador deste paradigma negativo.  

 

O diretor e teórico baiano, como se pode depreender de seu material escrito, ambicionava 

uma revolução: política (defensor assumido que era da posição de esquerda), ética 

(creditando uma responsabilidade moral ao cinema para com ‘os desprivilegiados’ do 

então chamado Terceiro Mundo) e poética (os filmes devem ter estéticas revolucionárias). 

Como que ilustrando estes três elementos, em A revolução é uma eztetyka, Rocha  fala de 

duas ‘formas concretas’ (em suas palavras) desta cultura revolucionária: uma, a didática, 

deve “alfabetizar, informar, educar, conscientizar as massas ignorantes, as classes médias 

alienadas”129; a épica deve “provocar o estímulo revolucionário”130; será “uma prática 

poética, que terá de ser revolucionária do ponto de vista estético para que projete 

revolucionariamente seu objetivo ético”131 — “arte passa a ser, pois, revolução”132.  

 

O próprio leitmotiv ideológico do Cinema Novo, e não apenas do cinema glauberiano, 

funciona sobre este três pontos supracitados (revolução, estética, ética): uma câmera na 

mão e uma ideia na cabeça, o lema do movimento, quer dizer, ao mesmo tempo, de uma 

forma de fazer cinema que seja liberta das convenções do cinema industrial (a ‘câmera 

na mão’, a partir desta exegese, diria tanto deste cinema que se assume como precário 

                                                           
128 A disputa em torno deste termo é intensa, e como este trabalho não tem a intenção de discutir o 
conceito de catarse, parte de Mendes (1995, 2008), para quem a catarse não representa apenas a purgação 
de emoções, mas sim um circuito entre produção e recepção em que são ativadas inteligências e paixões. 
Neste setido, ‘catarse da Chanchada quer dizer, ao mesmo tempo, do ‘efeito’ que se sentiria numa relação 
puramente fenomenológica com a obra — a graça, o riso poderíamos dizer, quanto do próprio circuito de 
consumo das chanchadas — traduzido no seu sucesso de público, por exemplo. 
129ROCHA, Glauber. Revolução do cinema novo. Rio de Janeiro: Alhambra, 1981, p. 67. 
130 Ibid. p 67. 
131 Ibid., mesma página. 
132 Ibid., mesma página. 
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quanto de uma noção de autoria, que sairia dos ‘burocratas’ dos estúdios e chegaria à mão 

do diretor-autor, fazendo ecoar aqui alguns princípios da Nouvelle Vague francesa) e que 

fosse ‘conceitual’ (a ‘ideia na cabeça’, neste caso, definiria um cinema ‘de mensagem’, 

ou seja, um cinema que pensasse a ‘realidade social’ e fizesse pensar, reverberando 

princípios do Neorealismo italiano): a estética de uma ética revolucionária.  

 

Esta brevíssima revisão acerca das proposições cinemanovistas nos serve, aqui, para 

interpretar Glauber Rocha quando este se pergunta, e responde:  

 

o que havia antes do Cinema Novo? A chanchada, a pornografia, o 

musicanalhismo etc. O público ia ver estes filmes (ainda vai), se divertia, mas 

na saída revelava o desgosto diante desta incapacidade ou desleixo da 

cinematografia nacional 133.  

 

O diretor via, no gênero, o Outro do Cinema Novo, a representação perfeita do inimigo 

do seu cinema moderno, uma vez que este sofria “a tirania da chanchada”134:  

 

combinamos que nossa grande luta era contra a chanchada; e como o cinema 

novo merecia crédito, tudo que não era chanchada passava a ser cinema novo 

para derrubar a chanchada. Dito e feito. [...] A primeira tática, derrubar a 

chanchada, foi a política do cinema novo.135  

 

Em consequência desta disputa entre Cinema Novo e chanchada, Rocha não poupou 

insultos ao gênero:  vulgar136, colonizada137, miserável138, cínica em seu tratamento da 

miséria139, imoral140, fundada sobre o pitoresco miserabilista do caboclo ou da classe 

média141, câncer conformista do subdesenvolvimento142, pornografia a baixo preço.143 

Para além do evidente discurso combativo, é interessante notar a associação de alguns 

destes termos — ‘vulgar’, por exemplo, sinônimo de ‘comum’, ‘popular’; ‘colonizada’, 

                                                           
133 Ibid., p. 45-46. 
134 Ibid., p. 15. 
135 ROCHA, 2003, p. 131-132. 
136 1981, p. 146. 
137 Ibid., p. 199. 
138 Ibid., p. 290. 
139 Ibid., p. 291. 
140 2003, p. 170. 
141 1981, p. 100. 
142 Ibid., p. 321. 
143 2003, p. 171. 
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neste caso, dizendo da imitação de aspectos do cinema americano; ‘cínica’, aqui, fazendo 

eco à noção de que “o povo, recebendo na cara a comicidade epidérmica do 

subdesenvolvimento, acha genial sua própria desgraça e morre de rir”144, ou ainda de que 

“quando chegava a chanchada, o povo gostava de rir porque despreza os atores, a história, 

o som, a música, a moral, a cena, os diálogos e o próprio cinema brasileiro”145. Todos 

estes termos moralizantes, aliás, fazem eco à noção posteriormente trabalhada do 

‘ressentimento’, pois 

 

a face sublime do ressentimento é aquela que se apresenta como sinal de pureza 

moral. O ressentido é um nostálgico da inocência perdida, um que se recusa a 

sujar as mãos no jogo bruto da vida e que suspira, inconformado, porque o 

mundo não está à altura de suas altas pretensões.146     

 

Estas ideias parecem apontar que Rocha via nas chanchadas uma forma específica do 

popular, mas de um popular que não representava a visão do diretor baiano quanto ao 

mesmo termo, um popular avesso à seriedade, à estética revolucionária e ao código moral 

do Cinema Novo, pois “a moral do cinema novo brasileiro é fatalmente 

revolucionária”147. Os dois últimos trechos — sobre o ‘riso’ do público das chanchadas 

—, aliás, parecem mesmo explicitar um desejo de Rocha em ‘explicar’, tanto o interesse 

popular pelas chanchadas, quanto o sentido de sua comicidade: ‘povo’ e ‘riso’ marcariam, 

para Glauber, uma perspectiva auto-depreciadora que as chanchadas tinham e que se 

refletia também numa suposta visão do público acerca de si mesmo. Em outro excerto, 

temos um caso similar:  

 

o Cinema Novo, sobretudo, inseriu a ‘questão cinematográfica’ na ‘questão 

nacional’, recuperando um atraso histórico de 60 ANOS, [...] quando 

sofisticados intelectuais enchiam páginas de jornais publicitando os ‘valores 

de Hollywood’, reprimindo com suas Teses e Críticas as tentativas dos 

cineastas brasileiros construírem um ‘Cinema Novo’ num país 

humilhocaricaturado pelas chanchadas que copiavam as comedyas da Metro & 

CIA.148 

                                                           
144 1981, p. 100. 
145 Ibid., p. 288. 
146 KEHL, 2005, p. 163. 
147ROCHA, 2003, p. 67. 
148 ROCHA, 1981, p. 321-322. 
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Levando em conta Revolução do Cinema Novo e Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, 

suas duas obras escritas, concessões à chanchada, de fato, são apenas duas e sobremaneira 

insignificantes (excetuando-se aquilo que Glauber traz como relação genealógica entre 

chanchada e Cinema Novo, discutido mais à frente): uma é quando conta que “Anselmo 

Duarte estreou a deliciosa chanchada Absolutamente Certo, síntese de Atlântida e Vera 

Cruz. Um barato.”149; e a outra, ao afirmar, sobre Quando o carnaval chegar150, tratar-se 

de  

 

defesa da auto/crítica, a crítica à impotência, viagens descolonizantes da 

chanchada à Metro [...]. Quando o carnaval chegar é o único filmusical 

do cinema novo, o primeiro depois da Atlântida, a primeira chanchada de 

esquerda151;   

 

o que significa dizer que mesmo um filme de chanchada, para ser bom, teria, antes, de ser 

Cinema Novo.  

 

Uma interpretação filológica deste embate poderia afirmar, como vimos logo no início, a 

ideia de que a chanchada foi considerada por muito tempo um objeto ‘menor’; cabe 

ressaltar, relativo a tal interpretação, que o fato da nomeação do gênero já ter em si um 

juízo de valor, na mesma medida em que funda uma linhagem de interpretação das 

chanchadas, reverbera toda uma série de outros juízos acerca de elementos em diálogo 

com as mesmas — o popular, o corporal, o cômico, entre outros. Entretanto, é por meio 

da dialética Cinema Moderno-Chanchada que se chega a — e ao mesmo tempo se explica 

— a seguinte síntese: a chanchada não seria ruim apenas por incorporar estes elementos 

já negativados, num ‘batismo de fogo’ por meio da nomeação do gênero, mas também, 

especialmente no que tange à dimensão teórica do problema, por representar ‘o Outro’ de 

uma agenda poética, ética e revolucionária específica.   

 

                                                           
149 Ibid., p 313. 
150 1972, Carlos Diegues. 
151 Ibid., p. 323. 
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Deve-se ter em mente, entretanto, que, “para se erigir um santuário, é preciso antes 

destruir um santuário: esta é a lei”152: antes de tudo, era uma disputa pelo espaço cultural. 

“A primeira batalha foi interna, contra a chanchada”153; “ Cinema Novo ocupou o espaço 

da chanchada e da Vera Cruz”154, diz Glauber, e tratá-lo apenas como o inimigo nº 1 da 

chanchada significa desconhecer o fato de que o diretor queria fundar um novo cinema, 

o Cinema Novo, e para isso teria de disputar por espaço no campo-de-guerra cultural 

contra o ‘cinema velho’, a chanchada. Como vimos pouco acima, a ‘grande luta’ foi 

‘política’, ‘tática’, ‘combinada’. 

 

 É notável e algo irônico, inclusive, que uma ideia que opere no nosso estudo — a de que 

a chanchada é um ponto em uma curva cultural entre 22 e o Cinema Marginal, para tomar 

extremos cronológicos do modernismo artístico brasileiro — e mesmo a hipótese que 

gerou este estudo — a de que as chanchadas poderiam ser aquilo que mais as negava: 

cinema moderno — tenham sido identificadas, em nossa pesquisa e a posteriori, 

exatamente onde menos se poderia esperar, dadas as leituras até então: em Glauber Rocha, 

mesmo que apenas em relação ao Cinema Novo, num formato embrionário e em meio a 

uma plêiade de ofensas. O autor se pergunta “quais são as raízes do cinema novo?”155, e 

se responde com o seguinte esquema:  

 

I. Limite (Carneiro, Pedro, Saraceni, Leon, David...) 

II. Mauro (Todos nas idéias e no estilo, sobretudo David. . .Walter. . .) 

III. Chanchada (Nelson, Cacá, Glauber...)  

IV. Vera Cruz (Roberto, Glauber, Cacá...)156; 

 

esta, e mais o arremate — “entre a Vera Cruz e a chanchada o filho se chamava Cinema 

Novo”157 — são as duas opiniões que destoam da negativação em Rocha quanto à 

chanchada, além da já citada crítica positiva de Absolutamente Certo158. Estas duas ideias, 

consideradas em meio às outras menções de Glauber ao gênero, se destacam e se prestam 

                                                           
152 NIETZSCHE, 2008a, SS24, p. 77. (Em Alemão, no original: Damit ein Heiligthum aufgerichtet werden 
kann, muss ein Heiligthum zerbrochen werden: das ist das Gesetz). 
153 ROCHA, 2003, p. 175. 
154 ROCHA, 1981, p. 436.    
155 Rocha, 1981, p 404. 
156 Ibid., mesma página. 
157 Ibid., p. 315. 
158 1957, Anselmo Duarte. 
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como reviravolta irônica de nossa jornada epistemológica, germinando algumas de nossas 

hipóteses e pressupostos. Todavia, já o vimos, tal valoração positiva, em Glauber, 

funciona apenas na medida em que aproxima a chanchada daquilo que, para o cineasta, 

pode ‘dignificá-la’ — ser um Prólogo do Cinema Novo.   

 

III.IV.  Ecos do Cinema Novo, ou Moderno: a moda do eterno  

 

Em Cinema Novo: a onda do jovem cinema e sua recepção na França, Alexandre 

Figueirôa, ao revisitar a crítica especializada das revistas Cahiers du Cinéma e Positif, 

explica que, mesmo nos anos setenta, e mesmo em relação a diretores e filmes  

 
que não se consideravam forçosamente herdeiros estéticos ou políticos do 

Cinema Novo, as revistas evocavam sempre elementos que pudessem 

estabelecer uma comparação direta com ele.159  

 

Figueiroa conclui seu pensamento afirmando, por meio de uma pergunta, a continuidade 

e a aderência deste discurso modernista-cinemanovista:   

 

por que, então, mesmo decorridos 20 anos da descoberta do Cinema Novo na 

França, o movimento era ainda para a crítica francesa contemporânea o 

principal ponto de referência para falar do cinema brasileiro? Por que as 

reprovações feitas aos novos filmes não eram sobre seus problemas intrínsecos, 

mas se justificavam, sobretudo, por uma falta de relação direta com as obras 

consagradas do Cinema Novo?160  

 

Interessante notar, um pouco à parte da questão principal aqui discutida, que tal regime 

‘modernista-cinemanovista’ de interpretação encontrava terreno fértil, por exemplo, na 

França, país de longa tradição na arte cinematográfica e sede da Nouvelle Vague, talvez 

a mais significativamente modernista das estéticas assim chamadas (outros exemplos dos 

chamados ‘cinemas modernos’161 seriam o próprio Cinema Novo brasileiro, o 

                                                           
159 FIGUEIRÔA, Alexandre. Cinema Novo: a onda do jovem cinema e sua recepção na França. Papirus 
Editora, 2004, p. 14. 
160 Ibid., mesma página.  
161 Neste nosso texto, a palavra ‘moderno’ (especialmente em ‘cinema moderno’) se encontra presente 
também quando o que se objetivava dizer é ‘modernista’. Isso porque, nas discussões teóricas e críticas 
sobre o próprio cinema ‘modernista’ nacional, os termos também se equivalem. ‘Moderno’, aqui, diz 
respeito a uma estética e não a uma Era da História, evidentemente. 
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Neorrealismo italiano o Novo Cinema português, a New Wave britânica); um índice, ao 

menos, de que este discurso não teve/tem presença apenas no Brasil, mas em pelo menos 

um dos países com um ‘correspondente estético’ do Cinema Novo.   

 

Antes de expor a ‘virada interpretativa’ pela qual passaram as chanchadas, faz-se 

importante mencionar o já citado artigo Ensino do cinema na história: as chanchadas e 

a década de 50, original de 2006. Neste artigo — de apenas onze anos atrás e reeditado 

em 2009 — ecoam muitas das críticas explicitadas nesta revisão até aqui tendo como base 

Rocha e Bernardet. Propondo, entretanto, que os filmes do gênero poderiam ajudar a 

compreender o período social e político brasileiro do meio do século passado, Pereira não 

escapa às ressalvas, deixando clara a necessidade de que se preste atenção ao fato de que, 

“mesmo educativas”, as chanchadas têm “números musicais repetitivos, [...] personagens 

possuidores de subempregos urbanos e humor de gosto duvidoso”162; “enredos 

repetitivos, os roteiros com piadas previsíveis e de duplo sentido”163; um “humor 

rasteiro”164 e  “críticas tão óbvias”165. Arrematando: “as chanchadas, quando vistas com 

olhos críticos, [...] poderiam ter uma função educadora, didática, expositiva do Brasil de 

seu tempo”166. Não se aprecia a Chanchada, não se frui, não se saboreia nada da poética 

do gênero. Apenas “assim as paródias podem ser vistas além de seu caráter pretensamente 

grosseiro e ridículo”167.  

 

Bernardet e Glauber Rocha observam, na fruição popular das chanchadas, algo como uma 

catarse que deprecia-se e a aqueles que a sentem, jamais cedendo à possibilidade de um 

processo de fruição do gênero que se desviasse deste sentido ‘autoflagelatório’. De acordo 

com os dois autores, a única inclinação crítica das chanchadas residia nesta estranha e 

curiosa relação com seus espectadores: nós, os filmes, lhes faremos rir de sua própria 

miséria, e vocês rirão. Guardadas as proporções, não é muito diferente do que se viu em 

jornais até agora, nem de Pereira, que credita somente a possibilidade de ‘esclarecimento’, 

por via do olhar crítico, grave, arguidor, duro — absolutamente exterior ao filme, mérito 

de uma ‘leitura inteligente’ e jamais mérito das obras do gênero. Adiantando um pouco 

                                                           
162 PEREIRA, 2009, p. 209. 
163 Ibid., p. 209. 
164 Ibid., p. 216. 
165 Ibid., p. 210. 
166 Ibid., p. 213. 
167Ibid., p. 214. 
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do que trabalharemos mais à frente: ora, não veríamos aqui um aniquilamento exatamente 

do que as chanchadas tiveram de mais específico, aquilo com o que mais pareciam se 

conectar com seu público: o riso, a graça, o entretenimento — além de pressupor, por 

negação, que estas estratégias de comicidade nada teriam de críticas em si, e que é o 

trabalho do exegeta inteligente da chanchada separar ‘o joio do trigo’? Nos parece que 

uma tal valoração se fez possível por meio da supracitada noção de ressentimento 

cultural-desenvolvimentista, já marcante preocupação de Paulo Emílio Salles Gomes, que 

encontra em Glauber Rocha e em sua perspectiva um lugar cativo, uma ‘altitude’ a partir 

da qual se observa, abaixo, as chanchadas, alicerçando todo um ponto-de-vista sobre o 

cômico, o popular, a paródia — elemento este que, como vimos escrito por Salles Gomes, 

seria ‘não combater, mas debater-se no subdesenvolvimento’, ou seja, ‘autoflagelo’ como 

em Rocha, como uma força que volta-se contra si e se machuca — nunca como potência 

construtiva, por meio da criação de um novo que seleciona as estratégias bem-sucedidas 

dos que lhe antecederam, nem mesmo como ‘potência destrutiva’ via castigat ridendo 

moris168 - esta última realizada, por sua vez, pelo segundo bloco interpretativo. 

 

Mesmo em textos posteriores ao debate modernista, como de Pereira, ou também em 

textos que evidenciam o valor paródico das chanchadas, a crítica a estas se faz no sentido 

de uma imposição do gênero sobre seu público, do ‘riso negativo’, algo já discutido aqui, 

tanto em Glauber Rocha169 quanto em Jean-Claude Bernardet170. E mesmo em um dos 

pioneiros do revisionismo, Filmusical brasileiro e chanchada, de 1973, escrito por 

Rudolf Piper, responsável por uma das primeiras abordagens teóricas positivadoras 

acerca do gênero, afirma-se que “o público recebia o que queria: diversão ociosa, passiva 

e alienante”171.   

 

Em Neves, a exemplo dos textos posteriores ao debate modernista, lemos que  

 

a incapacidade de trabalhar criativamente com o novo elemento [o som] 

provocou então o nascimento das paródias humorísticas, às quais se deu o 

nome de chanchadas. Esse género cinematográfico, bem brasileiro, combinava 

                                                           
168 Expressão latina que significa, grosso modo, ‘corrige-se os costumes rindo destes’, supostamente 
cunhada pelo poeta francês Abbé Jean de Santeul.   
169 1981 e 2003. 
170 2009. 
171 Piper, Op. Cit., p 10. 
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com o espírito irreverente e incrédulo do nosso público. Passou a ser rentável 

apesar de artisticamente desprezível. 
172

  

 

 

O autor segue afirmando que Alberto Cavalcanti, tendo revolucionado o uso do som na 

Inglaterra, “sofreu aqui no Brasil uma desvalorização, sob o determinismo do mau gosto 

que as chanchadas já haviam sedimentado”173. Mesmo quando tenta amainar o tom de seu 

discurso, o valor do gênero se torna claro para o autor, quando diz que   

 

a expressão [chanchada] em si só é pejorativa; mas, afinal, devemos à sua 

existência ao menos um ponto de referência crítico e alguns cacoetes 

simpáticos que ainda hoje, vez por outra, pontuam nossos filmes.174   

 

Já Fabiano Canosa, ao falar de Rio, Quarenta Graus175, afirma que, finalmente, um 

diálogo havia sido estabelecido com o público e com a realidade brasileira “fora dos 

padrões vulgares da chanchada”176. Estes textos, publicados mais de dez anos depois da 

emergência do modernismo cinematográfico brasileiro e dos livros de Glauber Rocha, 

apontam para uma continuidade do discurso contra as chanchadas, mesmo que em 1977 

o cinema moderno brasileiro já não precisasse se afirmar na esfera das disputas 

discursivas. 

 

 Em relação ao segundo dos tipos de texto acima citados, os que elevam o valor da 

paródia, mas ainda diminuem a chanchada, pode-se citar um artigo intitulado 

Shakespeare Parodied: Romeo and Juliet no qual Thaïs Diniz afirma que  

 

as Chanchadas buscavam inspiração além-mar, para criar o que Roberto 

Schwarz chama de ‘cultura do espelho’, copiando filmes bem conhecidos e 

impondo uma realidade alienígena sobre sua audiência 177.  

 

                                                           
172 NEVES, Luiz Felipe Baêta. A ideologia da seriedade. Revista de Cultura Vozes, ano, v. 68, p. 32-41, 1977, 
p. 101. Originalmente publicado em 1977. 
173 Ibid., mesma página. 
174  Ibid., p. 107. 
175 1955, Nelson Pereira dos Santos. 
176 Ibid., p. 20. 
177 DINIZ, & FLORES, Thaïs. Shakespeare Parodied: Romeo and Juliet. Latin American Shakespeares, edited 
by Rick J. Santos, p. 263-269, 2005. p. 264. Sem tradução para o português. 
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Ora, mas o consumo em si daquilo que era objeto da cópia – o cinema de Hollywood – 

não fazia, também e a sua maneira, parte da realidade desta audiência? Não seria antes o 

oposto, a saber, exatamente por ter dominada a ‘gramática de leitura e escritura’ do estilo 

de Hollywood que a audiência se aproximava dos filmes que parodiavam a ‘sintaxe’ e a 

‘morfologia’ americanas? De fato se trata de uma exceção, mas, até em brasilianistas 

revisionistas, como é o caso de Robert Stam, podemos ler, em 1995, que  

 

o Cinema Novo desafiou o cinema comercial; ao invés de explorar a 

convivência tropical da chanchada ou o brilho imitativo da Vera Cruz, seus 

diretores procuraram os cantos esquálidos da vida brasileira178.   
 

E mesmo que a chanchada seria ‘frívola’, enquanto elogia, num curioso paradoxo, a 

‘metachanchada’ de Júlio Bressane em O rei do baralho179:  

 

[...] a chanchada, o frívolo gênero brasileiro no qual debutou Carmen 

Miranda). O Rei do Baralho é uma metachanchada, uma paródia de paródia, 

no sentido de que a chanchada já costumava parodiar, às vezes 

inconscientemente, musicais americanos180. 

 

III.V. A virada interpretativa: Filmusical brasileiro & chanchada e Este mundo 

é um pandeiro como marcos teóricos  

 

Há, ainda, uma corrente hermenêutica à qual podemos atribuir o outro lado da ‘virada 

interpretativa’ pela qual passaram as chanchadas, especialmente no que toca o valor que 

é dado aos filmes. Autores como De Luna Freire181, Vieira182, Gilmar Rocha183, Ramos 

Freire184 e Lisa Shaw185 oferecem novas possibilidades fruitivas (interpretativas, diria 

Mittell) valorativas e teóricas (ou de definição) ao gênero. O termo ‘chanchada’ – adjetivo 

pejorativo, segundo De Luna Freire186 e Vieira187, para quem a palavra esteve sempre 

                                                           
178 STAM, Robert & JOHNSON, Randal. Brazilian cinema. Columbia University Press, 1995, ps. 309-310. 
179 1973, Júlio Bressane. 
180 Ibid., p. 325. 
181 2011. 
182 1987,  2000a, 200b, 2011. 
183 2012. 
184 2005. 
185 SHAW, 2000a; 2000b; 2001; 2004; 2006; 2007a, 2007b, além de SHAW & DENNISON, 2004. 
186 Op. Cit. 
187 2000b. 
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ligada “à ideia de falsidade e mentira”188 –, que fora utilizado para caracterizar filmes 

considerados “malfeitos segundo uma particular concepção de qualidade”189, denotaria, 

hoje, “o principal gênero cinematográfico brasileiro ampla e consensualmente 

reconhecido como tal por críticos, pesquisadores, jornalistas e também por grande parte 

do público de cinema brasileiro”.190 

 

Antes desta mais recente onda de retomada e revalorização, apareceram Filmusical 

brasileiro e chanchada, de 1975, já mencionado, e Este mundo é um pandeiro, de 1989. 

Em 1975, Piper se refere ao revisionismo das chanchadas como “uma breve [sic. — pois 

cá estamos nós, mais de quarenta anos depois] e festiva ressurreição” em relação ao 

gênero”191. O autor inicia seu livro, todavia, já com os tons ‘ressentido-

subdesenvolvmentista’ e ‘cultural-autenticista’, tão presentes no primeiro bloco crítico 

da chanchada:   

 

para nós, brasileiros, entretanto, esse reaparecimento de mitos do passado não 

tinha um sabor autêntico: como bons latino-americanos, importamos todos os 

modismos, ou seja, imitamos os hábitos de consumo de nossos mestres; e dessa 

forma, nem a nostalgia é nossa. Assistimos meio incrédulos e meio 

desapontados, durante todo esse tempo, a um desfile de mitos, bugigangas e 

músicas que nunca foram nossas, que não nos divertiam, que nada tinham a 

ver com nosso passado.192 

 

Ainda na introdução de Este mundo é um pandeiro, Sérgio Augusto, no mesmo sentido, 

desculpa-se com o leitor, pois “nem a chanchada foi inventada no Brasil”193. Augusto, 

todavia, parece ter sido o primeiro a propor, num livro, uma revisão mais teórica e menos 

saudosista, diferentemente de Piper. Ainda que se equivoque em um ou outro instante — 

o principal sendo a interpretação de uma ‘guinada pró-chanchada’ em Glauber Rocha, 

baseada num erro na leitura de Revolução do cinema novo: “mais tarde [Rocha] reviu sua 

opinião, chegando a preconizar ‘uma recuperação de formas nacional-populares como a 

                                                           
188 2000b, p. 117. 
189 DE LUNA FREIRE, 2011, p. 66 
190 Ibid., mesma página. 
191 PIPER, Op Cit., p 7. 
192 Ibid., mesma página. 
193 AUGUSTO, Sérgio. Este mundo é um pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK. Editora Companhia das 
Letras, 1989, p 17. 
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chanchada’”194, diz Sérgio Augusto, atribuindo a frase a Glauber, quando na verdade a 

frase é do entrevistador Lino Micciché195, conhecido crítico italiano. Essa ‘guinada pró-

chanchada’ não parece proceder, ainda que o diretor baiano tenha ‘deixado escapar’ “que 

entre a Vera Cruz e a chanchada o filho se chamava Cinema Novo”196 ou que a chanchada 

é uma das raízes nacionais do Cinema Novo197. De modo geral, pesam muito mais as 

críticas, isso sem falar que, para Glauber, como vimos, as chanchadas parecem só ser 

positivas quando têm alguma relação com o Cinema Novo.   

 

Este mundo é um pandeiro não cai nas armadilhas em que cai Piper, em especial, cremos, 

porque não diminui a ‘catarse chanchadeira’ a riso alienante. Em Piper, surge como livro 

um primeiro monumento erigido à chanchada, um índice de sua importância cultural e 

histórica; em Este mundo é um pandeiro, a interpretação bakhtiniana da carnavalização198 

como operador conceitual já funciona, de maneira consciente e inclusive assumida pelo 

autor, na análise que faz do gênero — estando aí a gênese de toda uma corrente de 

interpretação contemporânea da chanchada, como veremos no tópico seguinte.  

 

Impossível negar, contudo, o peso melancólico, o ressentimento e mesmo a inexatidão 

teórica de afirmações como ‘nem a nostalgia é nossa’ e ‘nem a chanchada foi inventada 

no Brasil’: neste ressentimento, o colonizado procura um passado mítico que não tem, 

uma Idade de Ouro que nunca brilhou; o eco da ausência de uma ‘cultura das origens’ 

parece ressoar aqui, mas – e correndo o risco de nos desencaminharmos de nossa vereda 

–, no âmbito desta discussão, é importante lembrar que nenhuma cultura é original, a não 

ser talvez a primeiríssima entre todas as pinturas rupestres ou o primeiro som que um 

ancestral extraiu intencionalmente da madeira; e lembrar ainda que os estudos recentes 

sobre gênero ressaltam cada vez mais a importância, não a insignificância/valor negativo 

da convenção, ou seja, daquilo que se copia, com consciência ou não: ex nihilo nihil fit, 

ou ‘nada vem do nada’.  A citação que segue busca mostrar exatamente que mesmo os 

clássicos entre os clássicos copiavam, e mais, precisavam copiar, valorizavam a 

                                                           
194 Ibid., p 27. 
195 ROCHA, 1981, p 315. 
196 Ibid., p 302. 
197 Ibid., p 404. 
198 Cf. BAKHTIN, Op. Cit.. 
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convenção. Se considerarmos o autor da Odisseia como a pedra fundamental do cânone 

literário do Ocidente, como quer Harold Bloom199, ainda assim já foi escrito que 

 

três quartos de Homero são convenção; o mesmo sucede com todos os artistas 

gregos que não tinham motivos para o moderno furor de originalidade. Faltava-

lhes qualquer medo à convenção; era esta que os unia a seu público. Pois as 

convenções são os meios artísticos conquistados visando a compreensão dos 

ouvintes, são a linguagem comum penosamente aprendida, com que o artista 

pode realmente se comunicar. Ainda mais quando ele, como poeta e músico 

grego, quer triunfar de imediato com cada obra sua — pois está habituado a 

pelejar publicamente com um ou dois rivais —, a primeira condição é que 

também seja compreendido de imediato: o que se torna possível apenas através 

da convenção. O que o artista inventa além da convenção, ele ajunta por sua 

própria conta e arrisca a si mesmo, com o resultado, no melhor dos casos, de 

que cria uma nova convenção.200 

 

III.VI. A chanchada revisitada, ou Carnavalizando os filmusicarnavalescos  

 

De Luna Freire discute, em artigo cujo divertido título é Descascando o abacaxi 

carnavalesco da chanchada: a invenção de um gênero cinematográfico nacional, a 

“generificação da chanchada, demonstrando como este termo passou entre os anos 1940 

e 1960 por um processo de substantivação que, posteriormente, ao longo dos anos 1970 

e 1980, o livrou de seu juízo de valor”201, oferecendo suporte para nossa afirmação de que 

as chanchadas haviam, de fato, passado por um processo de reinterpretação intenso. No 

que tange ao bloco epistemológico anterior e a esta ‘virada’ passada pelas chanchadas, 

Vieira afirma que,  

 

                                                           
199 BLOOM, 1994.  
200 NIETZSCHE, Friedrich. (A convenção artística, SS 122.) O andarilho e sua sombra. In: Humano, Demasiado 
Humano II: ‘Opiniões e sentenças diversas’ e ‘O andarilho e sua sombra’. Tradução, notas e posfácio: Paulo 
César de Souza. São Paulo: Cia. das Letras, 2008b, p. 179. O excerto demonstra uma muito antecipada visão 
da pragmática da arte, da dinâmica dos seus usos, de sua ‘vida social’ — algo que vemos em sua forma 
mais refinada nas escolas dos Estudos Culturais. (No original, em Alemão: Die künstlerische Convention. 
— Dreiviertel Homer ist Convention; und ähnlich steht es bei allen griechischen Künstlern, die zu der 
modernen Originalitätswuth keinen Grund hatten. Es fehlte ihnen alle Angst vor der Convention; durch diese 
hiengen sie ja mit ihrem Publicum zusammen. Conventionen sind nämlich die für das Verständniss der 
Zuhörer eroberten Kunstmittel, die mühvoll erlernte gemeinsame Sprache, mit welcher der Künstler sich 
wirklich mittheilen kann. Zumal wenn er, wie der griechische Dichter und Musiker, mit jedem seiner 
Kunstwerke sofort siegen will — da er öffentlich mit einem oder zweien Nebenbuhlern zu ringen gewöhnt 
ist —, so ist die erste Bedingung, dass er sofort auchverstanden werde: was aber nur durch die Convention 
möglich ist. Das, was der Künstler über die Convention hinaus erfindet, das giebt er aus freien Stücken darauf 
und wagt dabei sich selber daran, im besten Fall mit dem Erfolge, dass er eine neue Convention schafft.) 
201 Op. Cit., p 66. 
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para um olhar de ‘primeiro mundo’, a chanchada sempre foi pobre, baixa e 

vulgar nos seus títulos e narrativas, segundo uma crítica que também 

condenava a picardia sexual, em geral sustentada por diálogos e 

comportamentos que revelavam preconceitos raciais e de classe. A 

chanchada era condenada, entre outros argumentos, porque seus enredos “não 

tinham pé nem cabeça”, crítica que assumia, como paradigma, o ideal de 

coerência narrativa e plausibilidade do cinema dominante, descartando assim 

uma atitude irreverente em relação ao modelo americano. O poder 

potencialmente subversivo inerente à dimensão carnavalizada da chanchada só 

foi compreendido bem mais tarde202.   

 

O autor explica que, apesar de a chanchada estar passando por um processo deste tipo, 

ainda há certos cacoetes da análise do gênero que não foram superados: os textos que o 

tomam como objeto têm, em geral, um viés histórico, pois, repetiremos, “a ênfase tem 

recaído menos nos aspectos formais e de linguagem do gênero e mais na riqueza de suas 

representações multiculturais e nas relações com o contexto maior da história brasileira 

do período”203. É no sentido desta crítica de Vieira à filiação da análise das chanchadas a 

uma linhagem especificamente contextual, aliás, que se pretende seguir o procedimento 

analítico do corpus deste trabalho, ou seja, recaindo sobre os aspectos formais / de 

expressão dos filmes, como também aos intercruzamentos entre contexto e texto-fílmico. 

 

O trabalho de Rosângela Dias, Chanchada: cinema e imaginário das classes ´populares 

na década de 50 204, publicado em 1993, também observa as chanchadas pela via da 

carnavalização. Sua manifestação, entretanto, estaria resumida a “uma forma de 

dramatização que, usando a irreverência, a paródia e a sátira, debocha, critica, pondo em 

xeque o status quo”205, deixando de lado a qualidade relativa ao popular que a 

carnavalização teria, e que já está no próprio título da obra que fundamenta este conceito, 

A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 

A exclusão do popular também se mostra logo mais abaixo, quando falamos do artigo 

Musical e Chanchada. Aqui, Dias parece bastante convincente, dizíamos, ao menos em 

parte, no uso da carnavalização como operador conceitual na abordagem das chanchadas, 

mas exatamente sem aquilo que vimos Vieira afirmar estar, de fato, fora dos estudos das 

chanchadas: a análise fílmica propriamente dita. Lemos diálogos e descrições das ações 

                                                           
202 VIEIRA, 2011, p. 58-59. 
203 Ibid., p. 59-60. 
204 DE OLIVEIRA DIAS, Rosangela. O mundo como chanchada: cinema e imaginário das classes populares 
na década de 50. Relume Dumará, 1993. 
205   Ibid., p. 43. 
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nas cenas, mas isso é tudo o que Dias retira da materialidade expressiva das obras, como 

se o filme fosse mesmo um diálogo sonoro, sem apelo visual e sem arco narrativo. Ainda 

que o foco de seu trabalho seja contextual, suas afirmações sobre o filme são de natureza 

textual, mas sem exemplo ou ilustração advinda do ‘desmonte’ da peça fílmica.  

 

Este trabalho concorda com o artigo Musical e chanchada, em que Rodrigues afirma não 

crer que “tenham esgotado um assunto tão vasto [a chanchada]”206, acreditando “piamente 

que ainda resta bastante a ser dito”207, e também com o fato de que o rádio e o teatro de 

revistas foram preteridos nos estudos sobre o gênero, mas têm um lugar de fundamental 

importância em sua formação; todavia, discordamos categoricamente que se tenha 

conferido “exagerada ênfase ao problema da carnavalização, dando a entender que toda 

produção chanchadística girava em torno de hollywood”208, isso porque o carnavalesco 

bakhtiniano não se resume à paródia, mas diz respeito a uma estética popular mais ampla, 

que tem na paródia apenas uma de suas estratégias.  

 

Além disso, a menção a este texto de Rodrigues, constante da coleção Ecos do cinema, 

publicada em 2007, demonstra que ainda atualmente se opina que  

 

as chanchadas eram apenas sátiras sociais paternalistas e conformistas209, 

não justificando os elogios derramados de alguns pesquisadores que viram em 

Nem Sansão, nem Dalila (1954) o suprassumo da crítica antigetulista210,  

 

ou seja, que mesmo a teoria contemporânea sobre o cinema nacional ainda se vê às voltas 

com questões e pontos-de-vista que definiram o carimbo negativo sobre a chanchada, a 

exemplo do ‘conformismo’, e mesmo que o ponto-de-vista hegemônico, neste nosso 

tempo, esteja do outro lado do espectro: 

 

                                                           
206 RODRIGUES, João Carlos. Musical e chanchada. In: BENTES, Ivana (Org). Ecos do cinema: de Lumière ao 
digital. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2007, p 87. 
207 Ibid., p 87. 
208 Ibid., mesma página. 
209 Negrito por nossa conta. 
210 Ibid., p 88. 
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diferente do que muitos denominaram de conformismo e incapacidade de 

resistência, a chanchada, ao parodiar pessoas ou acontecimentos,  tornou-se 

portadora das evidências da capacidade de persistência e recriação das classes 

populares no campo da cultura211. 

 

Finalmente, uma síntese positiva: a chanchada seria um “gênero cinematográfico de 

ampla aceitação popular que melhor sintetiza e define o cinema brasileiro das décadas de 

30, 40 e, principalmente, 50”212; e a consagração: para a brasilianista Lisa Shaw,  

 

estes filmes exibiam uma crítica irreverente ao modelo sagrado dominante e 

apontavam o choque cultural entre a visão hollywoodiana de mundo e a 

realidade da vida brasileira devorando o original para criar algo novo e 

autenticamente nacional em essência213. 

 

De fato, encontra-se com Lisa Shaw e Robert Stam214 a ‘ponta-de-lança’ dos estudos 

sobre a chanchada fora do Brasil, e mais especificamente ainda com a primeira, que conta 

com nove trabalhos215 - dois sendo livros - publicados sobre o tema. Por sua vez, já em 

1994 a chanchada era um ícone de brasilidade fora do Brasil, tendo   

 

representado o Brasil em diversas mostras no exterior, como a participação no 

16ème Festival des 3 Continents, em nov. 1994, realizado em Nantes. No 

comentário do curador Phillippe Jalladeau, “aujourd'hui, avec le recul et sans 

diminuer pour autant les qualités du cinéma Novo, il était temps de remettre 

les choses à leur place et de voir enfin, avec les Chanchadas, un cinéma de 

genre, drôle et non dénué de talent”216. 

 

Este comentário do curador do festival francês, em 1994, demonstra que então, cinco anos 

após a publicação de Esse mundo é um pandeiro, a chanchada já gozava do status – 

mesmo que vindo do exterior – de um objeto cultural com lugar no panteão 

cinematográfico brasileiro, e não apenas como ‘item de antiquário’, interpretação mais 

                                                           
211 MEIRELLES, William Reis. Paródia & chanchada: imagens do Brasil na cultura das classes populares. 
Eduel, 2005, p. 105. 
212 VIEIRA, João Luís. Chanchada e a estética do lixo. Revista Contracampo, n. 05, 2000b, p. 117. 
213 SHAW DENNISON, Stephanie; Popular cinema in Brazil: 1930-2001. Manchester University Press, 2004, 
p. 69. 
214 STAM, Robert; VUGMAN, Fernando S. Multiculturalismo tropical: uma história comparativa da raça na 
cultura e no cinema brasileiros. São Paulo: EDUSP, 2007. 
215 SHAW, 2000a; 2000b; 2001; 2004; 2006; 2007a, 2007b. SHAW, & DENNISON, 2004. 
216 MOURA, Regina. Reinvenção da fantasia: aspectos do figurino na chanchada. P 5. Sem data. A própria 
autora cita em francês e a tradução, por nossa conta, fica assim: "Hoje, olhando para trás e sem diminuir a 
qualidade do Cinema Novo, era hora de colocar as coisas em seu lugar e ver, finalmente, nas chanchadas, 
filmes de gênero, engraçados e não desprovidos de talento". 
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comum em Piper. Ilustra ainda que a celebração da chanchada como um cinema de gênero 

marca sua entrada numa esfera de objetos ratificados, aclamados, distintos; a este 

trabalho, parece ser a importância da alocação do conceito de gênero em uma categoria 

cultural aquilo que sustenta, epistemologicamente, a ‘virada interpretativa’ e a 

tresvaloração positiva das chanchadas. 

 

Shaw inclusive observa outras particularidades do gênero, e não apenas o que é paródia, 

como a própria troca, traço comum nas ‘comédias de erros’ que estaria presente no reino 

das chanchadas e que “constantemente aparece, seja na forma de uma inversão irreverente 

das hierarquias sociais, mudanças dramáticas de identidade ou a simples troca de um 

objeto por outro, caracteristicamente por meio de um esquema desonesto”217. Além disso, 

a autora britânica aborda o gênero de maneira pragmática, por exemplo, quando afirma 

que “filmes estrangeiros eram um alvo óbvio para o tratamento paródico, que permitia a 

realizadores brasileiros ‘cutucar’ os mais polidos originais, ganhar com o seu sucesso e 

ainda admitir os próprios limites criativos”218. Um dos momentos mais argutos de seu 

estudo é quando cita o caso de Carlos Manga, um dos maiores nomes do gênero. O diretor, 

ao mesmo tempo em que assume ter tido um treinamento americano e ter paixão pelo 

cinema hollywoodiano, também fala, nas palavras de Shaw, “de seu ressentimento219 

acerca da hegemonia cultural norte americana”220; concomitantemente, então, Manga 

“expressa sua admiração pela habilidade hollywoodiana (ele havia visto High noon várias 

vezes) e ao mesmo tempo subverte a própria mensagem desse cinema”221. 

 

A autora, entretanto, não passa incólume pelas movediças areias epistemológicas sobre 

as quais se caminha ao analisar um objeto que fora vilipendiado por longo tempo, em 

especial no que tange à sedutora possibilidade de hipervalorização deste objeto, como 

quando diz que “a chanchada humoristicamente enfraquece o imperialismo cultural 

                                                           
217 SHAW, Brazilian national cinema. Nova Iorque: Routledge, 2007b, p. 72.  
218 SHAW & DENNISON, 2004, p. 18. 
219 Negrito por nossa conta. Atentar para o uso da palavra ressentimento, aqui ligada a um dos maiores 
realizadores da chanchada. Nosso método analítico sugere desconfiar dos discursos sobre as obras, em 
especial o de seus autores, ainda mais quando de nossa análise das obras. No entanto, um discurso de 
autor como esse é, afinal, um discurso sobre as obras, e tangencia o sentimento ressentido da 
intelectualidade para com as chanchadas, muito mais do que diz sobre a efetividade dos filmes. 
220 Ibid., p. 103. 
221 Ibid., mesma página. 
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Norte-americano”222, ou que a chanchada provocava a autoridade e “minava o Estado e a 

elite nacionais brasileiro”223. Mas o coroamento da hipervalorização está no caso de Shaw 

considerar que a chanchada ilustra o fato de que “o Brasil se torna uma verdadeira 

democracia racial e social”224 durante o tempo de duração do carnaval — o que nos parece 

um grande exagero.   

 

No que diz respeito àquilo que fora publicado mais recentemente sobre as chanchadas, 

cabe destacar Fictions of the real: The currency of the Brazilian Chanchada, quarto 

capítulo do livro ‘Mock Classicism: Latin American Film Comedy, 1930–1960’, de Nilo 

Couret; em 2018, então, já fala-se da chanchada “não como conteúdo genérico, mas 

estratégias narrativas reminiscentes do teatro de revista”225 (algo que, a ver, será 

sustentado pela análise interna); que casos mexicanos, como o de Cantinflas, lhe seriam 

irmanados; que existe uma forte oposição entre alta e baixa cultura no gênero; e mesmo 

sobre a autorreflexividade 226 de Carnaval Atlântida 227 e sobre uma contenda entre as 

dimensões musicais e narrativas das chanchadas, entre ‘espaços narrativamente 

organizados’  vs. ‘espaços ritmicamente organizados’, gerando “um novo modo de 

causalidade"”228 — todos exemplos, do mesmo livro, de temas que também tratamos na 

análise interna, mas por outro prisma.  

 

O texto de Couret, entretanto, reitera temas já  discutidos, como sua obsessão com a nação 

– mesmo que numa interessante relação com gênero. Couret chega a afirmar que 

“qualquer invocação sobre a chanchada modela a nação”229. Discordamos desta 

onipresença do operador ‘nação’, ainda que caro, a qualquer invocação das chanchadas; 

exatamente porque ‘comédia’ nos vem à mente se pensamos em ‘chanchadas’, e não 

‘nação’, ou seja, deve-se pedir da obra apenas o que ela pode oferecer. Discordamos 

                                                           
222 Ibid., p. 18.  
223 SHAW, 2007b, 74. 
224 SHAW & DENNISON, 2004, p 17. 
225 COURET, Nilo. Mock Classicism: Latin American Film Comedy, 1930–1960. Univ of California Press, 2018, 
p. 158. (No original, em inglês: "[...] Chanchada does not refer to local generic content but to narrative 
strategies reminiscent of popular theater"). 
226 Uma das hipóteses em jogo nesta tese é a de que as chanchadas detinham/antecipavam estratégias do 
cinema moderno (a exemplo da citada autorreflexividade). 
227 Ibid., p. 187. 
228 Ibid., p.188. 
229 Ibid., p.155. (No original, em inglês: “every invocation of the chanchada fashions the nation"). 
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também de que “a chanchada abre a possibilidade não da subversão modernista, mas da 

derrisão do clássico”230, uma vez que os modernismos e suas subversões não estão 

separadas da derrisão do clássico, mas a almejam, e o veremos na análise. 

 

Como vimos mais acima, tais ‘imitações’ dos hollywoodianos foram, de maneira geral, 

desprezadas por críticos e teóricos, pelas mais diversas razões: seu ‘mau gosto’, ausência 

de criatividade, o fato de serem, supostamente, resultado de constrições de poder às quais 

as chanchadas respondiam diligentemente, uma ‘catarse negativa do oprimido’, além de 

uma estratégia de arte ‘massiva’. Já Shaw231 pondera que a inocência e a ausência de 

pretensão desta espécie de filmes, a assunção de sua inferioridade técnica e seu humor 

autodepreciativo expressam seu brasilianismo intrínseco, o que marcaria a chanchada não 

apenas como ‘gênero autêntico’ — autêntico na imitação, autêntico porque falsificado e 

falsificador, autêntico por evidenciar esta falsificação, autêntico em sua hibridez —, mas 

como único gênero brasileiro genuíno. 

 

III.VII. Resumo da Operetta: possíveis interfaces   

 

“Precisamos olhar a história do gênero como um processo fluido e ativo, não como um 

conto teleológico de ascensão e queda textual”232, diz Mittell, e é assim que interpretamos 

o valor da chanchada, como fluxo, como expressão de uma disputa de valor que surpassa 

o próprio gênero fílmico e diz de determinado tipo de comédia, ou certa espécie de teatro, 

como se conclui. Importante ratificar o fato de que essa hipótese, relativa a uma origem 

teatral, conjecturada por De Luna Freire233, se confirmou aqui por meio do material 

pesquisado, mas apenas com o embasamento da análise de arquivos jornalísticos, o que 

também faz pesar o argumento de que uma pragmática do gênero — o estudo de seus 

usos correntes — tem muito a dizer sobre o fenômeno de determinada tipologia particular 

                                                           
230 Ibid., p.188. (No original, em inglês: “the chanchada open the possibility not of the modernis subversion 
but of the derrision of the classical”).  
231 Op. Cit.. 
232No original: we need to look at genre history as a fluid and active process, not as a teleological tale of 
textual rise and fall. In: MITTELL, 2001, p. 10. 
233 2011. 
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de textos.  

 

Mais especificamente, a nossa revisão metacrítica da chanchada permite dizer que as 

valorações encontram-se em torno de determinados elementos que saltam mais frequente 

e intensamente da argumentação discursiva, mesmo que em dois polos interpretativos 

diferentes. A questão da paródia/imitação, do popular, da comicidade e a qualidade de 

‘anti-moderna’ dada à chanchada orientam, dão a tônica e as tintas dos carimbos de ‘ruim’ 

e de ‘bom’, a depender da corrente interpretativa; restará ver como estes eixos se 

relacionam com os filmes, ou seja, em que medida a análise das obras pode ser operada 

por meio destes elementos e constituir uma interface entre textos fílmicos e discursos 

sobre os mesmos, não necessariamente para confirmar ou negar interpretações, mas para 

pôr o gênero em perspectiva.  

 

No caso do popular e no da paródia/imitação, vimos que funcionam tanto para 

desqualificar quanto para enaltecer; no caso da comicidade, serve como argumento à 

pesagem negativada do gênero, especialmente em Glauber Rocha234, mas, curiosamente, 

não à vertente positivadora, a não ser com a justificativa da crítica social e figurando 

superficialmente, sem análise de seus mecanismos internos: é com isso em mente, ou seja, 

considerando uma imensa lacuna hermenêutica, que este trabalho propõe uma análise das 

estratégias cômicas nestes filmes. A questão em torno de seu suposto ‘anti-modernismo’, 

presente no discurso derrogativo e ausente da vertente positivadora, tem como contra-

hipótese e operador analítico a ideia de que, nos filmes das chanchadas, já encontravam-

se elementos e temas modernos tratados exatamente pelo cinema moderno, mas não 

investidos de ‘fins superiores’ — a ‘revolução’ ou a ‘vanguarda’, p ex. —, operando e 

organizando os códigos em jogo, inconscientemente parte de um arco estético entre a 

Semana de 22 e os cinemas modernos per se. Manifestamente esculhambada — no que 

faz lembrar, pertinentemente, o lema do ícone moderno de O Bandido da luz vermelha235: 

“quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba” —, a chanchada 

obviamente não tinha manifesto, não se via como movimento político-estético, não 

parecia interessada na ‘dança das cadeiras’ dos movimentos artísticos; não é este o ponto, 

                                                           
234 Nas suas duas obras escritas, já mencionadas. 
235 1968, Rogério Sganzerla. 
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mas sim que o discurso anti-modernista acerca das chanchadas contribuiu para uma 

obnubilação no que tange a este tipo de elemento, o moderno/modernista, no gênero 

mesmo das chanchadas, ainda que em potência. Um destes seus ‘modernismos’, 

queremos crer, é a noção de que as mesmas são, por suas condições de produção, filmes 

da fome, ou seja, em alguma medida, também resultado de/ e propriamente uma Eztétika 

da fome - como será proposto a título de provocação na seção V.VI.I deste trabalho, 

enquanto que alguns outros aspectos do cinema moderno presente nas chanchadas são 

discutidos em V.VI.II.  

 

A esta altura do trabalho, não nos parece questionável que, vistas na perspectiva de uma 

‘genealogia comparada’, as chanchadas fazem parte de um reino de gênero maior: o da 

Comédia. É possível dizer que este é um dos pouquíssimos consensos interpretativos 

entre o bloco hermenêutico que vilipendiava a chanchada e aquele que a reinterpretou 

positivamente. E as chanchadas não são apenas cômicas, como veremos, mas dialogam 

exatamente com certas matrizes específicas de uma ‘linhagem’ cômica, muito associadas 

a algo como uma ‘baixeza’236, identificáveis em vários elementos dos filmes, a serem 

analisados: o humor ‘físico’, corporal; certa estética de massa, que fazia dialogarem toda 

uma gramática de recepção hollywoodiana — claramente invocada nas paródias; os 

personagens sobremaneira tipificados (são extremamente comuns, por exemplo, a figura 

do mocinho e do bufão; entretanto, no caso mesmo das chanchadas, este trabalho aposta 

numa inversão de importância destes dois tipos, na medida em que tem-se muito pouco 

espaço para o mocinho e há muito maior destaque para o cômico — seja no ‘tempo de 

tela’, seja na disposição dos nomes dos atores nos cartazes dos filmes, seja nos termos 

dos efeitos singulares do gênero e da relação destes personagens com estes efeitos, seja, 

finalmente, no imaginário sobre a chanchada), entre outros elementos.  

 

Um tal ‘popular’ das chanchadas — visível não só em sua estética, como no caso citado 

acima, mas na própria relação com os seus espectadores, uma vez que o gênero 

                                                           
236 Mendes, numa releitura do já clássico estudo de Bakthtin A Cultura Popular na Idade Média: o contexto 
de François Rabelais, afirma que o procedimento padrão desta cultura cômica do ‘baixo’ é o da 
“degradação, o ‘puxar para baixo’, tudo o que a cultura oficial institui como sublime, sério, elevado, 
espiritual ideal e abstrato” (2008, p. 59), da qual se conclui a sátira, por exemplo. É em torno desta ideia 
de ‘baixo’ que se trabalha aqui. Notar também o ‘tema da queda’, em nota supracitada neste mesmo 
capítulo. 
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representou um sucesso de público237 — seria um dos cernes da valoração dada à 

chanchada, fosse positiva ou negativa, algo que aparenta se confirmar na revisão 

bibliográfica. Pelo lado revisionista, como vimos, a noção de ‘popular’, derivada 

sobremaneira do horizonte bakhtiniano do carnavalesco, é celebrada; pelo primeiro grupo 

interpretativo, o popular foi lido às vezes como uma forma ‘naturalmente’ menor de arte, 

ou mesmo forma menor de representação per se, como é o caso da interpretação das 

imagens do ‘malandro’, do ‘cabra-da-peste’, da capoeira e das religiões de matrizes 

africanas no excerto ‘exemplar’ que segue — do que se pode supor que a aversão ao 

popular do primeiro bloco da crítica à chanchada tenha relação com uma maior 

perspectiva negativa de determinados elementos já socialmente marginalizados: 

 

o que pode parecer, lá fora, senão que somos uma raça de malandros, de cabras 

da peste, que vivemos de capoeiras e rabos d’arraia, que nossa religião é o 

baixo espiritismo e os mitos afro-americanos, apenas [...]. Eis que o cinema 

brasileiro tem a oportunidade de melhorar, de progredir, industrial e 

artisticamente. Mas o que acontece? O domínio absoluto, o império rasgado da 

trindade maldita: NUDISMO, MACUMBA E MALANDRAGEM238. [...] E a 

macumba tem sido lugar comum desde os ‘alôs’ carnavalescos [...]. E 

malandragem é privilégio e ‘copyright’ dos sambas cinematográficos de todos 

os estúdios e produtores. 239 

                                                           
237 Diz Alex Viany: "durante quase duas décadas houve, por ano, pelo menos uma dessas revistas... e elas 
eram realmente esperadas pelas massas, que decoravam as letras dos principais sambas e marchinhas, 
acorrendo para ver na tela seus ídolos do rádio, do disco e do teatro, constituindo assim as primeiras 
plateias fieis com que pode contar o cinema brasileiro", em O Velho e o novo [ In: VIANY, Alex. O processo 
do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora & Consultoria, 1999. (Texto originalmente publicado 
em 1967)]. Zenaide Andreá, num artigo da Cinelândia, de 1957, conta que "recordes de bilheteria têm sido 
batido por alguns dos últimos filmes nacionais. Metido a bacana rendeu, em apenas duas semanas de 
exibição, mais de nove milhões de cruzeiros. Garotas e Samba deu sete milhões, também logo de 
entrada"[Cf. ANDRÉA, Zenaide. Fora de foco. In: Cinelândia, Rio de Janeiro, Rio Gráfica Editora, v. In 106, 
Abril de 1957, p. 69]. Em 1951, Carlos Ortiz chega mesmo a afirmar que "... entre nossas produções 
carnavalescas e musicais, [...] e seus congêneres ianques, é evidente que o público prefere as primeiras, 
como provam sobejamente as bilheterias"[Cf. ORTIZ, Carlos. Defesa do cinema nacional. In: BERRIEL, Carlos 
Eduardo Ornelas. Carlos Ortiz e o cinema brasileiro na década de 50. São Paulo: Secretaria Municipal de 
Cultura, Departamento de Informação e Documentação Artísticas, Centro de Documentação e Informação 
Sobre Arte Brasileira Contemporânea, 1981. P. 53. (Artigo originalmente publicado na Folha da Manhã, São 
Paulo, 21/02/1951)]. Já Dias, por meio da irrepreensibilidade dos ‘dados frios’, deduz que, "segundo o 
Anuário Estatístico do Brasil de 1952, já tínhamos, em 1950, 180.653.657 espectadores nas 2.411 salas 
exibidoras. A estimativa para 1953 era de 250 milhões de ingressos vendidos em uma população total de 
52 milhões de habitantes. Se atentarmos para o fato de que os cinemas se localizavam nas cidades e que a 
população urbana, no período, era de aproximadamente 16 milhões de habitantes, concluiremos que o 
cinema era, sem dúvida alguma, uma diversão de massa. Cf. DE OLIVEIRA DIAS, Rosangela. O mundo como 
chanchada: cinema e imaginário das classes populares na década de 50. Relume Dumará, 1993, p. 16. 
238 Em caixa-alta no original. 
239 PAIVA, Salvyano Cavalcanti de. Nada de novo no cinema brasileiro, exceto... NUDISMO, MACUMBA E 
MALANDRAGEM. SCENA MUDA, p  12-13-14, Rio de Janeiro: v.32 n.05, p.10-14, 31 de janeiro de 1952. 
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É por meio destas questões (1. O Popular 2. A Paródia 3. O Cômico e 4. O moderno) que 

as críticas se fizeram, em ambos os campos valorativos, funcionando também os seus 

antípodas (o Erudito, o Autêntico/Original, A Seriedade e o ‘anti-modernismo’ atribuído 

ao gênero). É a partir destes mesmos elementos, então, que as análises vão direcionar o 

seu olhar, centralizar sua atenção — mas ao mesmo tempo dispostas para alguma nova 

possibilidade qualquer que se apresente consistentemente na apreciação das obras. É 

preciso alertar para o fato – e o faremos outras vezes – de que um destes eixos pode fazer 

parte ou tangenciar outro (o popular pode ser paródico e vice-versa, o paródico pode ser 

moderno, o cômico pode ser popular e paródico, entre outras combinações); nesse sentido, 

buscamos ao máximo ilustrar os casos por meio de situações ‘exemplares’, recortes que 

consideramos mais elucidativos daquilo que está em questão em dado momento da 

análise, mas reconhecendo que a sequência fílmica, enquanto objeto fenomenológico, não 

tem a ‘pureza’ de uma sua decomposição analítica, e elementos, meios e estratégias 

poéticas irão, obviamente, fazer parte de diversos reinos e categorias, a depender dos 

objetivos da classificação — que é, ela mesma, abstração e convenção.   
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IV. ANÁLISES  

 

 

CORPUS ANALÍTICO / ÍNDICE DE FICHAS TÉCNICAS  

 

Aqui, apresentamos uma lista das chanchadas analisadas. Cada filme do corpus analítico 

tem a numeração de sua ficha técnica, constante do Anexo I deste trabalho. 240 

 

 

 

007 e ½ no carnaval, 1966, Victor lima – p. 175 

Alô, Alô, Carnaval, 1936, Adhemar Gonzaga – p. 180  

Aviso aos navegantes, 1950, Watson Macedo – p. 189 

Carnaval no fogo, 1949, Watson Macedo – p. 196 

Carnaval Atlântida, 1952, José Carlos Burle – p. 200 

De vento em popa, 1957, Carlos Manga – p. 208 

Entrei de Gaiato, 1959, J. B. Tanko – p. 212 

Garotas e Samba, 1957, Carlos Manga – p. 218 

Garota Enxuta, 1959, J. B. Tanko – p. 224 

Matar ou Correr, 1954, Carlos Manga – p. 232 

Mulheres à Vista, 1959, J.B. Tanko – p. 236 

Nem Sansão nem Dalila, 1955, Carlos Manga – p. 242 

O homem do Sputnik, 1959, Carlos Manga – p. 246 

Os cosmonautas, 1962, Victor Lima – p.252 

Sherlock de Araque, 1957, Victor Lima – p. 255 

Vou te contá, 1958, Alfredo Palácios – p. 259 

 

 

 

 

                                                           
240 Dados da Cinemateca Brasileira: http://cinemateca.org.br/. Consultado em 18/02/2019. 
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IV.I. A PARÓDIA COMO ESTRATÉGIA POÉTICA NAS CHANCHADAS: 

inversão e devoramento  

        

Historia in nuce. [A história em resumo]. - A 

mais séria paródia que jamais ouvi foi esta: 

"No começo era o absurdo, e o absurdo era, 

por Deus!, e, Deus (divino) era o absurdo". 
241

 

    

Nesta etapa, pretende-se discutir a Paródia como interface entre discursos sobre os filmes 

e os filmes mesmos (em sua fruição e subsequente análise). A partir desta, podemos 

conjecturar até mesmo alguns caminhos interpretativos que não foram trilhados pelos 

críticos do gênero. Reiteramos, um filme não é sua análise: por isso, há elementos e 

estratégias que conjugam mais de um de nossos eixos analíticos, por exemplo, sendo 

engraçados (cômicos) por serem paródicos, modernos no agenciamento da paródia, 

populares na comicidade etc.. Além disso, este contato entre tais elementos aponta para 

uma certa coabitação dos eixos, que nos filmes não existem separadamente, o que sustenta 

seu uso por nós: se estes eixos se intercruzam, podem mesmo significar que ‘operam’ nos 

filmes, podem denotar um acerto em nossa escolha. Mas a isso retornaremos no Capítulo 

V (Algumas considerações analítico-conceituais).  

 

IV.I.I. Contra a Erudição: ‘alta’ e ‘baixa’ cultura de pernas para o ar 

 

Como veremos mais à frente, uma forma por meio da qual as chanchadas ‘brigavam’ 

contra a valoração intelectual negativada que lhe fora atribuída seria a de, no seio das 

obras mesmas, enfraquecer, diminuir, rebaixar e parodiar o intelecto, ou mesmo fazê-lo 

a tal ponto que chega a inverter a posição de ‘guia’ que o intelecto presumivelmente teria 

sobre o corpo. Um exemplo do rebaixamento efetuado pelas chanchadas, na chave do 

popular-erudito, encontra-se em De vento em popa, no qual o erudito é visto como risível 

e obsoleto. A ‘alta-cultura’ se manifesta na personagem de Madame Frou-Frou, uma 

                                                           
241 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, Demasiado Humano II: ‘Opiniões e sentenças diversas’ e ‘O andarilho e 
sua sombra’. Tradução, notas e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Cia. das Letras, 2008b, p. 19. 
(No original, em alemão: Historia in nuce. — Die ernsthafteste Parodie, die ich je hörte, ist diese: „im Anfang 
war der Unsinn, und der Unsinn war, bei Gott! und Gott (göttlich) war der Unsinn.“) 
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senhora aparentemente sofisticada, que não perde uma oportunidade de cantar as árias 

pelas quais já fora ovacionada em outros tempos. Em uma das sequências iniciais, vemo-

la assistir a uma apresentação de jazz instrumental, que é muito bem recebida pela plateia 

da sala de shows de um cruzeiro marítimo. Madame Frou-Frou, ao final da apresentação 

da banda, levanta-se e pede para cantar a ‘Ária da loucura’, parte da ópera trágica Lucia 

di Lammermoor (1835), composta por Gaetano Donizetti. A resposta do público à 

tentativa de Madame Frou-Frou é como que uma ilustração bastante adequada do sistema 

de valores do filme: todos os presentes, que antes aplaudiam e dançavam ao som do rock 

and roll (que substituíra o jazz, na cena), se retiram com rostos desapontados. Além disso, 

esta sequência se presta, ao menos como hipótese, a uma leitura simbólica, uma afirmação 

quase axiomática: o público não deseja o erudito. Não seria aberrante ainda interpretar 

que a escolha por uma ópera, e uma ópera trágica, é intencional: numa relação com os 

filmes musicais, as óperas seriam suas ancestrais mais eruditas, clássicas, ‘nobres’ — ou 

seja, o ‘outro’ do popular. 

 

Em posição oposta no espectro valorativo do filme, encontramos a figura de Chico, 

personagem interpretado por Oscarito242. Chico nos é apresentado como um homem de 

classe trabalhadora — não que, por isso, não venha a ser o personagem com maior 

envolvimento nos embustes e fraudes que povoam a narrativa —, e além disso, como um 

subalterno na hierarquia do navio onde vemos desenrolar as primeiras cenas da obra. É 

Chico quem, ao dopar Madame Frou-Frou e impedi-la de cantar uma outra ária, sobe ao 

palco com Mara, sua companheira numa dupla nordestina, ambos vestidos com 

indumentária sertaneja, e canta O Delegado no Coco243 (cuja letra versa sobre um 

encontro entre forrozeiros e agentes da polícia, e tem como refrão os versos Nesse coco244 

polícia não tem vez/ Se acaba no pau, se falar em xadrez), interrompendo a severidade 

das notas da ópera que já era iniciada ao piano. O próprio tema do refrão, um evento de 

dança que subverte até mesmo a força repressiva do Estado (na figura do policial), pode 

ser interpretado como signo de força popular e de inversão hierárquica. 

                                                           
242 Nos parece importante citar os nomes de certos atores de determinados filmes, na medida em que isso 
seja significativo na poética da obra. É o caso de Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade: marcadamente 
arquetípicos. Assim utilizaremos sempre que a figura do ator tiver algum peso na vocação do filme.  
243 Por Zé Dantas. 
244 Dança popular de Alagoas. "Coco", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: 
http://www.priberam.pt/dlpo/coco [consultado em 27-05-2015]. 
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E é Chico quem, no último e mais significativo número do filme — ao menos para uma 

primeira ilustração do contato entre ‘popular’ e ‘paródia’ —, encarna Melvis Prestes, 

versão antropofágica de um Elvis Presley desengonçado e que canta Calypso trinidad e 

tobago rock and roll (canção-paródia de rock and roll ao estilo dos anos cinquenta, com 

uma letra sobremaneira simples, que basicamente repete as duas expressões que dão nome 

aos dois gêneros de seu título). Na verdade, Melvis — que obviamente, no filme, seria 

alusão ao próprio Elvis Presley —, o ‘rei do rock’, como diz um dos personagens, aceita 

se apresentar na casa de shows que Chico tenta alavancar, mas é abordado por dois 

capangas já no aeroporto e obrigado a voltar aos Estados Unidos: aí temos, mais uma vez, 

o espaço para a farsa, para a troca, e é claro que Oscarito se fantasiará de Melvis - ou seja, 

um duplo travestimento da figura de Elvis Presley, na medida em que Chico ‘imita a 

imitação’ -, cantando em falsete e dançando, numa representação ‘paródico-

chanchadesca-tupiniquim’ de um ícone da música pop internacional. Também é o caso 

do duplo travestimento paródico de Oscarito e Grande Otelo em Carnaval no fogo: 

 

          Figura 3 Oscarito como Melvis Prestes          Figura 2 Oscarito como Melvis Prestes (2) 
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‘duplo’ no sentido de que há um 

travestimento corpóreo, uma vez que 

ambos se fantasiam, sendo Oscarito o 

Romeu e Grande Otelo a Julieta, 

interpretando a clássica cena da varanda; 

mas há também o ‘travestimento 

paródico’, a graça, a joça com o modelo 

clássico shakespeariano. Sobre a 

questão da vestimenta nas chanchadas, o  

texto Reinvenção da fantasia: Aspectos do figurino na chanchada, de Regina Moura, nos 

auxilia na interpretação:  

 

essas questões permitem uma reflexão sobre o figurino na chanchada, 

principalmente em seu aspecto de alegoria: em alguns personagens a roupa 

parece traduzir um sistema complexo de elementos visuais, que tanto acentuam 

o caráter cômico, grotesco ou kitsch de alguns personagens (penteados, 

acessórios como estranhos chapéus, laçarotes, lenços  amarrados, brincos 

exagerados) ou ridicularizar os modelos hollywoodianos através de imitações 

irônicas.245   

 

Enquanto Oscarito repete algumas falas do diálogo original, intercalados com expressões 

faciais exageradas, vemos um cenário toscamente montado e uma Julieta-Grande Otelo 

surgir na varanda, de camisola. A pantomima se apresenta na subida de Romeu à varanda 

e em sua queda, na descida, enquanto que as reações hiperbólicas de Grande Otelo, sendo 

cortejado, também se prestam ao riso. A paródia embaralha os códigos de ‘popular’ e 

‘erudito’, como que em sobreposição, retirando o popular debaixo e trazendo-o para cima. 

 

IV.I.II. Os intelectuais vão ao carnaval: a paródia chanchadesca do erudito

   

 

                                                           
245 MOURA, Regina. Reinvenção da fantasia: aspectos do figurino na chanchada. P. 5. Sem data. Disponível 
em http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202007/1_03.pdf. Acessado 
a 21/02/1017.   
 
 

Figura 4 Grande Otelo e Oscarito parodiam Romeu e Julieta 
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Nesse sentido, a figura do ‘intelectual’, ou seja, um possível antípoda do ‘popular’, não 

poderia ficar de fora deste carnaval, o que sugere caber, aqui, breve exegese sobre o 

rebaixamento da ‘classe intelectual’ na chanchada, a exemplo do professor atrapalhado 

de Os Cosmonautas, alcançando ‘singularidade arquetípica’ no caso de Nem Sansão, nem 

Dalila, com o professor Incognitus von Tempo. Este é o primeiro personagem a aparecer 

no filme, numa sequência na qual o vemos falar — não sem um risível sotaque 

estrangeiro, aparentemente alemão, equivocando-se acerca da pertinência dos artigos da 

língua portuguesa — sobre seu mais novo invento numa conferência de imprensa. Assim 

como em outras chanchadas, a exemplo de Carnaval Atlântida, discutido abaixo, 

encontramos um anti-intelectualismo marcante. Evidentemente, o nome do professor — 

Incognitus — se dá ao riso, uma vez que denota um intelectual, um homem do saber, cujo 

nome significa exatamente ‘algo que não se sabe’, destacando aí um desencontro entre 

nome e coisa, termo e função. A forma latina, ao invés do significante em português, 

‘incógnito’, realça a possibilidade desta interpretação, apontando para as chamadas 

antiguidades clássicas e para o lugar de destaque intelectual que estas ocuparam e ocupam 

na cultura. Enquanto o professor exibe sua máquina do tempo, um dos intelectuais que o 

observa põe um par de óculos por cima de outro, que já estava em seu rosto, como que 

para ‘ver melhor’ o que está a ser mostrado.  
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A imagem parece ridícula, a ideia de dois óculos sobrepostos parece absurda, 

desnecessária — criando uma espécie de hipérbole da ‘máscara’ do intelectual; se este já 

é sobremaneira representado usando óculos, nesta sequência de Nem Sansão Nem Dalila 

vemos a caricatura da caricatura. É o mesmo caso, estratagema, expediente, ‘artefício’ 

com o professor Xenofontes, especialista em grego, de Carnaval Atlântida: um Oscarito 

que leva seu capital simbólico246, trejeitos e pantomima ao “panteão da intelectualidade”, 

um professor de história grega de nome Xenofontes. Isso pois Oscarito, em 1952, já havia 

feito diversas chanchadas (Aviso aos navegantes, Carnaval no fogo, Este mundo é um 

pandeiro, Não adianta chorar, Tristezas não pagam dívidas, Os Malandrões, Banana da 

terra, Alô alô carnaval, entre outras), se estabelecendo como figura, corpo e rosto cômico 

                                                           
246 No sentido da expressão bourdiesiana, ou seja, um capital (valor) em potência, ligado àquele símbolo. 
Para uma versão mais simplificada do conceito, Cf. BRANDÃO, Zaia. Operando com conceitos: com e para 
além de Bourdieu. Educação e Pesquisa, v. 36, n. 1, p. 227-241, 2010. 

        Figura 6 . Intelectual põe dois óculos           Figura 7 . Intelectual põe dois óculos (2) 

Figura 5. Intelectual põe dois óculos (3) 
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para toda uma plateia. O ‘desencaixe cômico’, aqui, além de se dar na própria 

materialidade do filme, é ‘extrafílmico’, deixa a diegese, pois reconhece-se o Oscarito-

intelectual como um ‘estranho no ninho’; ainda que um espectador não tivesse essas 

informações em sua enciclopédia, seria possível se inclinar para a mesma interpretação 

levando em conta apenas o fílmico, uma vez que Oscarito, sendo um cômico, torna 

cômico o sério-por-excelência via pantomima, fala e piada; mas é a partir do 

conhecimento extradiegético de que aquele personagem é um ator cômico icônico que se 

completa esta possível interpretação fílmica.  

 

A piada ganha outro nível, pondo cinema e chanchada num mesmo patamar rebaixado, 

quando um dos funcionários da ‘Acrópole Filmes’ visita o professor, que, à mera menção 

da palavra ‘filmes’, interrompe seu interlocutor, dizendo: ‘cinema? Deve haver um ligeiro 

equívoco, sou professor de história grega’. O mesmo se pode interpretar do que diz o 

professor alguns segundos à frente: “Helena de Troia, no cinema nacional?”, e se ri, como 

se pudesse apenas tratar-se de uma piada. Opõe literatura a cinema em seguida, fazendo-

nos rir dos excessos da primeira: ‘Não posso aceitar. Estou escrevendo um livro sobre a 

arte abstrata na filosofia grega. 25 volumes. Ainda estou no prefácio’. Fica mais tentado, 

uma vez que descobre que ganhará muito mais dinheiro com o cinema, mas irá considerar 

o uso de um pseudônimo para preservar ‘seu nome’, como o próprio professor diz. 

Xenofontes aceita mesmo apenas quando Cecílio B. de Milho – dono da ‘Acrópole 

Filmes’, cujo nome é uma evidente alusão a Cecil B. de Mille, criador de obras épicas 

passadas na Antiguidade, tais como Os Dez Mandamentos (1923, 1952247), Sansão e 

Dalila (1949) , Cleópatra (1934) – lhe faz a oferta, e o diálogo é ilustrativo da poética 

desleixada das chanchadas, por um lado, e por outro, exatamente da sua força, na negação 

– impossibilidade, de fato – de um ‘protótipo puro’ que interditasse o improviso, 

valorizando a intuição, numa verdadeira inversão bakhtiniana248, diriam os mais recentes 

intérpretes do gênero: 

 

- Eu não entendo nada de cinema... (Xenofontes) 

                                                           
247 Duas versões. 
248 Cf. BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. São Paulo: Hucitec, 2010. (Originalmente publicado em 1965). 
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- Mas quem foi que disse que é preciso entender? (De Milho) 

- Mas de qualquer maneira eu quero pensar um pouco.... (Xenofontes) 

- Mas quem foi que disse que é preciso pensar? (De Milho) 

 

O início de Carnaval Atlântida tem o mesmo mote de Alô, alô carnaval, o de um grupo 

sem recursos que deseja financiamento para um espetáculo carnavalesco, à diferença de 

que não trata-se mais de uma revista a ser financiada, mas um filme, numa companhia 

cinematográfica – o que aponta mesmo para uma mais concisa formação do gênero 

fílmico, distanciando-se de gêneros que lhe sustentaram anteriormente, a exemplo do 

Teatro de Revistas, e aproximando-se de outros, como o do filme musical. A valoração 

negativa que vimos no discurso sobre o gênero, entretanto, fala através do filme, na figura 

do diretor da empresa produtora, ao ralhar com seus funcionários desobedientes: 

 

- Eu quero um argumento sobre Helena de Tróia e vocês me trazem uma chanchada 

carnavalesca?? 

 

Se em Alô alô, carnaval, o diretor aceita a revista ‘humorística e carnavalesca’, como a 

descrevem seus autores, esta fala deixa evidente já o fato de que um filme de ‘chanchada 

carnavalesca’ não seria bem-vindo — especialmente ali, onde se queria fazer seu 

‘máximo oposto’, uma adaptação da Ilíada, escrita por Homero249. Como dissemos, de 

1936 (alô alô carnaval) até 1952 (carnaval atlântida), nota-se uma conformação, um 

melhor acabamento do gênero, uma singularidade: o próprio filme fala em ‘chanchada’, 

usa e subverte o significante que lhe carimbaram. A autorreflexividade250, que nas 

primeiras cenas do filme de 1936 é ainda incipiente, ganha, com Carnaval Atlântida, 

novas ‘demãos’, camadas mais sofisticadas. E talvez o mais importante: Carnaval 

Atlântida ‘sabe’ qual é o lugar e o valor das chanchadas no mundo e transfere essa 

valoração para o filme, iluminando-a ainda mais por meio da dialética do popular e do 

erudito: ora, se se identifica que as chanchadas são consideradas ruins, malquistas, o que 

deve ser bem-vindo é seu contrário, um ‘filme sério’ — que é de fato uma expressão 

                                                           
249 CAMPOS, Haroldo de. Ilíada de Homero. v. I e II. 2003. 
250 Elemento do eixo de análise do ‘Moderno’, a ser tratado posteriormente. 
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usada por um dos personagens, interpretado por Oscarito, para se referir ao filme que 

estão a realizar sobre Helena de Troia: “Não é para ser engraçado. É um filme sério”. 

 

Como a nossa análise exibe mais à frente, também em outras chanchadas, a exemplo de 

Nem Sansão nem Dalila e Matar ou correr, o principal ‘confronto’ de Carnaval Atlântida 

não é de ordem narrativa, ao menos não no que tange a um grand finale e a tudo que o 

antecede, preparando-lhe o espectador – algo que automaticamente demanda uma trama 

que seja mais concisa e se distancie da esquete; aqui, o imperativo poético é o do cômico, 

de um cômico específico, paródico, cuja natureza é a de uma dialética do popular e do 

erudito, na qual a síntese é sempre um rebaixamento do último pelo primeiro. É uma tese 

possível a de que a comédia é narrativamente mais permissiva, estruturalmente mais 

porosa, como que menos teleológica que seus parentes dramáticos: uma marca das 

chanchadas parece ser exatamente a de uma ‘estética da esquete’ – ‘esquética’, como 

chamaremos em IV.II.I. –, em que a concatenação entre os acontecimentos figura menos 

importante que os acontecimentos em si, as cenas propriamente ditas que permitem rir.  

 

Algumas marcas desta ‘esquética’, que nos parece ter sido derivada do Teatro de Revista, 

serão apontadas quando discutirmos os elementos da ‘cultura popular’ presentes no 

gênero. É preciso saber de tudo que antecede o arrancar de olhos de Édipo para que o 

efeito deste fato, terrível e digno de compaixão, diria Aristóteles, se realize. Por outro 

lado, a figura de um Sócrates literalmente nefelibata, ou seja, caminhando nas nuvens – 

como lê-se em As nuvens, de Aristófanes – pode ser engraçada a qualquer momento da 

peça, sem a necessidade de uma preparação no texto, mas extratextualmente: é preciso 

saber que Sócrates era considerado como alguém que ‘vivia distante da realidade’. É 

muito provável existir um cômico que siga uma estrutura narrativa que busque o grand 

finale, a exemplo das comédias musicais hollywoodianas, mas este definitivamente não 

é o caso das chanchadas, nas quais o grand finale é algo de petite importance.  

 

Há dois filmes em disputa no interior de Carnaval Atlântida. Um é o filme que De Milho 

quer fazer: o filme histórico, com argumento escrito por um helenista, sobre a Guerra de 

Tróia – um épico de cujas cenas vemos apenas uma, ‘na imaginação’ de De Milho, mas 

que na realidade de Carnaval Atlântida se nos apresenta absurdo, a exemplo de Oscarito, 

o professor, ter de interpretar Helena de Tróia – já que ninguém mais saberia as falas. O 
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outro é o filme que se realiza, cujo argumento havia sido apresentado a De Milho ainda 

no início da película, oferecido por Grande Otelo e Colé Santana, e que é feito às 

escondidas, de improviso: neste habitam os diversos números musicais de Carnaval 

Atlântida, com marchinhas carnavalescas e artistas de rádio do período. Nesta disputa 

entre o intelectual e o popular, o primeiro é seduzido pelo segundo, como o Professor 

Xenofontes é seduzido pela sobrinha de De Milho, abandonando o regime ‘sério’ do filme 

e participando, por exemplo, de um número musical incomum251 no mundo do gênero, 

em que dança e canta ‘do nada’, sem justificativa interna. Às investidas da garota, o 

professor responde sempre com recato, mas deixa a intelectualidade - metáfora para a 

razão -  de lado e entrega-se ao carnavalesco, dizendo a De Milho que não haverá mais 

um filme histórico, mas um musical: ‘renunciei à Grécia Antiga e aderi ao samba’. Em 

uma das sequências finais do filme, o professor desiste de fugir do personagem que o 

perseguia e o enfrenta fisicamente, a socos e tapas, como se deixasse o mundo etéreo e 

abstrato da razão e se fizesse de fato em corpo, vontade, ação. 

 

Em um momento do desenrolar da estória, tal disputa interna entre popular e erudito fica 

clara através de procedimentos paródicos. Enquanto o diretor/produtor – De Milho –

caminhava pelo cenário, encontra os dois personagens que lhe haviam sugerido uma 

chanchada ao invés do filme clássico a limpar a área, visto que foram contratados como 

faxineiros. Daí, num diálogo, vemos De Milho observar o cenário – que vemos logo em 

seguida, enquanto este diz àqueles: ‘olhem para aquele cenário’, e vemos um ambiente 

grego, com colunas e estátuas; ‘já estou vendo Helena de Tróia sendo servida por seus 

fieis criados...’, ao que segue uma transição via justaposição entre os frames apenas do 

cenário vazio e os frames deste já portando uma cena do filme que se passa na cabeça do 

diretor, enquanto ouvimos música tocada em harpa.  

 

Voltando do regime onírico, vemos novamente os três personagens juntos, e Grande Otelo 

afirma não ter visto nada daquilo que o diretor visualizara. ‘O senhor quer ver como nós 

faríamos essa cena?’, pergunta Grande Otelo, e somos novamente transpostos ao onírico, 

                                                           
251 Os números que ‘pertencem à parcela narrativa’, por assim dizer, ou seja, têm motivação dramática 
(por exemplo: um número em que se dança num cabaré), são mais comuns nas chanchadas porque se 
aproveitava tudo o que já existia em termos de cenários, além de outros elementos. Essa discussão tem 
mais espaço à frente na tese. 
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mas dessa vez na cabeça dos chanchadeiros: o que vemos é o mesmo cenário, com os 

mesmos personagens e adereços, mas a música logo explode numa marcha carnavalesca, 

enquanto os criados de Helena de Tróia abandonam seu serviço, numa atitude 

absolutamente carnavalesca - quase uma espécie de Saturnalia252, festival antigo em que, 

entre outras inversões, os senhores serviam seus escravos à mesa - e dançam. Um deles253 

começa a cantar – a canção chama-se Dona Cegonha e não tem forte relação com a trama, 

a não ser no sentido da carnavalização, que não apenas permite, mas deseja um maior 

nível de entropia, de caos –, tomando a frente na imagem. Na segunda parte da letra, 

Helena toma a voz, cantando junto com seu criado. Um verdadeiro baile carnavalesco 

‘samba’, literal e metaforicamente, sobre o cenário clássico, grego, que De Milho, em seu 

devaneio, tratara com reverência e pusera em seu ‘local correto’, sem deslocamento 

temporal. A versão de Grande Otelo é a balbúrdia, o desarmônico: um carnaval carioca 

se passando num contexto da Antiguidade. Ainda enquanto vemos segunda versão, 

ouvimos a voz do diretor a gritar ‘chega!’ e interrompê-la, reiterando que os dois cômicos, 

Grande Otelo e Colé Santana254, devem permanecer na faxina. ‘Os grandes gênios são 

sempre incompreendidos”, brinca Grande Otelo ao final da sequência.  

 

  

                                                           
252 Saturnais: também conhecidas como ‘Saturnálias’, eram os antigos festivais dedicados a Saturno (o 
Cronos grego), nos quais, entre outras ‘inversões’, os escravos sentavam à mesa e eram servidos por seus 
senhores, e era eleito um ‘rei da Saturnália’ que presidiria as folias. Qualquer semelhança com o carnaval...  
Cf. MUELER, Hans Friedrich. "Saturn". In: Gagarin, Michael; Fantham, Elaine. The Oxford Encyclopedia of 
Ancient Greece and Rome, Oxford, Inglaterra: Oxford University Press, ps. 221–222, 2010.  
253 Blecaute (Otávio Henrique de Oliveira) 
254 Petrônio Rosa de Santana. 

Figura 8 Carnaval Atlântida  Figura 9 Carnaval Atlântida (2) 
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IV.I.III. O Pop em ‘Popular’, ou Parodiando Mitos 

 

Em dois casos particulares, a paródia, que antes vimos funcionar como uma dentre as 

estratégias poéticas dos filmes, toma a frente, passando a ser o mecanismo mesmo da 

obra, oferecendo os próprios motivos narrativos e mesmo os nomes das obras: é o caso 

de Nem Sansão, nem Dalila e de Matar ou correr. Se apropriando de elementos de filmes 

de Hollywood, a indústria brasileira das chanchadas fez filmes como Nem Sansão nem 

Dalila255 e Matar ou Correr256 (inspirados em Samson and Delilah257 e High Noon258: os 

títulos são alusões diretas aos títulos americanos em sua versão brasileira (Sansão e 

Dalila, Matar ou Morrer). Quanto ao primeiro, conta a história do barbeiro Horácio 

(Oscarito), que, por acidente, parece ter sido transportado pela máquina do tempo do 

professor Incognitus Von Tempo, juntamente com o amigo de Horácio, Hélio, e o próprio 

professor Von Tempo. Os três vão parar no Reino de Gaza, na terra dos Filisteus, 

exatamente no ano de 1130 antes de Cristo. 

 

Os elementos paródicos estão presentes desde a abertura. Primeiro, os caracteres góticos 

utilizados nos créditos parecem repetir a mesma estratégia do filme ‘copiado’, fazendo 

uma clara referência à ideia das escritas em papiros. Além disso, também na abertura, a 

música épica da obra brasileira soa curiosamente parecida com a música da versão norte-

americana, repetindo um tema arabesco, em tom menor, valorizando intervalos de notas 

de meio-tom. Se em Samson and Delilah a composição inicial evoca o tempo e local nos 

quais se passa a estória, em Nem Sansão Nem Dalila a música ganha ainda um outro 

sentido, uma nova camada hermenêutica ativada pelo processo paródico, pelo fato de sua 

melodia ser muito similar à da música da primeira obra (consequência, ainda, do fato de 

as duas variarem sobre o chamado modo frígio259). Assim, a música de introdução de Nem 

                                                           
 

 

 

 
257 1949, Cecil B. DeMille. 
258 1952, Fred Zinnemann. 
259 O modo frígio é um dos modos estruturais sobre os quais se compõe música. Menos equilibrado em 
termos harmônicos, sugere, geralmente, algo da música flamenca ou ‘mouresca’ — vistas do ponto-de-
vista da música Ocidental —, sendo constantemente utilizado para conotar, no cinema, espaços a leste da 
Europa. 
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Sansão, Nem Dalila ativa uma ancoragem cronológica/geográfica, mas sua inclinação 

paródica nos leva mais adiante, para outro texto — o filme parodiado —, além de 

meramente indicar lugar e tempo. 

 

    

       

 

Em Matar ou correr, a estratégia de anunciação da inclinação paródica encontra-se 

também no início da obra, nos créditos, se assemelhando à de Nem Sansão nem Dalila, 

em especial no que tange ao uso da tipografia. Em Matar ou correr, a fonte dos letreiros 

faz referência a uma espécie de fonte utilizada com grande frequência nos filmes de 

Western, a uma convenção do gênero:  

 

     Figura 10 Nem Sansão, nem Dalila - Letreiro Figura 11 Nem Sansão, nem Dalila - créditos 

Figura 12 Samson and Delilah - letreiro      Figura 13  Samson and Delilah – créditos 
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Além disso, uma mensagem escrita ainda nos créditos nos informa que “este filme foi 

realizado em certo ponto do Oeste, e em época qualquer. Para facilidade de nosso trabalho 

dos artistas e melhor entendimento por parte do Público, a língua falada é a ‘Portuguesa 

com Certeza’", numa clara brincadeira com o fato de que o filme, mesmo dialogando com 

um gênero americano por natureza e emulando situações e ambientes caros a este mesmo 

gênero, é falado em português. Além disso, esta mensagem funciona como dispositivo 

autorreflexivo, uma vez que faz a obra apontar não apenas a si mesma como constructo, 

mas também, como vemos em seu título, para um outro filme específico, Matar ou morrer 

(High noon, no original), e para toda uma linhagem de obras ligadas ao Western. A 

imagem sobre a qual lemos os créditos é a de um grande plano geral de um oeste mítico, 

com um cowboy armado sobre o topo de um cânion escarpado, outra estratégia comum 

nas cenas iniciais dos faroestes, servindo, muitas vezes, para nos ancorar geograficamente 

e passar uma sensação de desolamento, de uma natureza selvagem e desumanizada. O 

próprio nome do filme, com ‘correr’ ao invés de ‘morrer’, diz ainda destas propensões 

Figura 15 Matar ou correr - letreiro             Figura 14 Matar ou correr - créditos 

Figura 16 High noon - 
letreiro 

           Figura 17 Stagecoach - letreiro 
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paródicas e, ao mesmo tempo, cômicas: como veremos mais abaixo, as disposições físicas 

e de caráter da dupla protagonista são antagônicas em relação ao que é comum nos 

Westerns, cujos protagonistas são pintados com cores de heróis míticos, corajosos. Ao 

invés do binômio matar-morrer, os anti-heróis do filme aqui analisado, por ausência de 

certas virtudes, escolheriam facilmente a simples fuga, quando a outra possibilidade fosse 

apenas a da morte.   

 

Matar ou correr tem seus cenários a imitar construções presentes nos filmes americanos 

— mas que parecem algo burlescos, falsos, ‘cênicos’, numa finalização tosca que 

evidencia e caçoa, pelo excesso, da diferença entre os cenários mais bem acabados do 

gênero estadunidense, como no caso do saloon; além disso, são paródicos a presença de 

um índio nativo americano fortemente estereotipado em seus traços visuais e adereços 

(como o cocar de penas no cabelo, além da vestimenta e da própria pose de seu corpo, 

rígida e de braços cruzados), que surge em tela, por cerca de quatro segundos, apenas para 

ser envenenado e tombar ao chão; um vilão hipermexicanizado de nome Gringo, usando 

sombrero, poncho e que cavalga entoando uma canção num macarrônico idioma que 

parece uma mistura de espanhol e português; o duelo final marcado na linha do trem; 

cowboys hipermasculinizados no saloon; o vilão, de nome Jesse, numa referência a Jesse 

James, um fora-da-lei americano que ficou famoso tanto na sua vida de fato quanto nas 

suas múltiplas representações em narrativas sobre o ‘oeste selvagem’. É o elemento 

trágico da espera da disputa, do inevitável, (high noon – meio-dia, horário definido para 

o duelo do filme); é o fato de haver tantas cenas de relógios em high noon que nos diz de 

seu toque de tragicidade; entretanto, como na famosa frase de Marx, "a tragédia se repete 

como farsa", como paródia, em Matar ou correr, como quando o personagem-xerife de 

Oscarito fica a olhar o relógio da delegacia, gemendo de medo do horário de seu duelo 

com Jesse.  

 

 A recomposição material do mundo do velho-oeste, realizada evidenciando aspectos da 

distância técnica entre Matar ou correr e o modelo imitado, cria mesmo uma ambiência 

farsesca, artificial, exagerada — estratégias comuns nas paródias. Já os outros elementos 

citados parecem fazer uma crítica cômica a certos preconceitos do Western em relação ao 

latino, ao índio norte-americano, e a alguns dos cacoetes mais comuns do gênero, como 

o do homem hipermasculinizado e a noção de um ‘vilão total’ que, para fechar com chave 
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de ouro este castelo do exagero e do absurdo, acende cigarros com tiros de pistola 

(interpretado por José Lewgoy, que, por sua vez, já tinha longa tradição em representar 

vilões no cinema brasileiro).  

 

Notemos que a paródia cria um outro mundo — além daquele que as obras mesmas criam, 

um mundo-entre-mundos, erigido constitutivamente por meio da ‘matéria’ intertextual 

criada pelo procedimento paródico: um mundo de possíveis comparações, em que 

coabitam o parodiado e o parodiador. Este demi-monde articula a obra com toda uma 

competência de leitura, uma enciclopédia260, no sentido de Umberto Eco, ou seja, o saber 

adquirido por meio da fruição de obras diversas. O regime fílmico da paródia tem 

objetivos diversos do regime fílmico meramente narrativo, pois se refere, como dissemos, 

não só ao mundo ‘do filme’, mas ao mundo ‘dos filmes’, um universo de obras que 

reconhecem outras obras; a paródia permite de maneira diferente do narrativo não-

paródico, dispõe seus meios de forma a conduzir o espectador não apenas ao final da 

estória, mas para apontar a ele as tantas obras existentes nesse universo do intertexto. Um 

desses elementos intertextuais mais ilustrativos, a derivar de nossa análise, é o do 

herói/anti-herói.  

 

IV.I.IV. A Paródia anti-heróica, ou: Quem vai pagar o pathos da batalha?  

 

Em Nem Sansão, nem Dalila, faz-se importante observar o personagem de Oscarito, 

Horácio, seja em sua composição física, seja em suas disposições de caráter, para entender 

de que forma estratégias paródicas são engendradas pela obra. Logo no começo do filme, 

o vemos chegar tarde ao trabalho e inventar estórias para que seu patrão não lhe culpe; 

quando ocorre uma briga entre Horácio e outro personagem, aquele foge com medo deste; 

assim que Horácio tem a oportunidade, torna-se um ditador bonachão em Gaza, 

distribuindo penas jurídicas e taxações governamentais as mais absurdas — um 

‘taxímetro’ nos camelos, por exemplo — sobre as atividades comerciais de seus súditos; 

e usa o Rádio (numa gag cronológica) para fazer campanha política pessoal. Além disso, 

é franzino, pequeno; nas palavras de alguns personagens do próprio filme, tem o “corpo 

de mosquito”, “esquelético”, é “mirrado espécime”. Horácio é um sujeito anti-heroico, na 

medida mesmo em que o termo designa um herói às avessas: é fisicamente fraco e 

                                                           
260 ECO, 1990 e 1997. 
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moralmente dúbio. Como veremos, os personagens de Oscarito (e de Grande Otelo, Colé 

Santana, Zé Trindade) costumam variar em torno das características de um anti-heroi 

pícaro — no modelo da literatura espanhola, como no trabalho de González 261  — ou 

malandro — no caso da literatura brasileira, como visto em Cândido,262 guardadas as 

diferenças particulares de cada caso de anti-herói.   

 

Horácio consegue força descomunal por meio de uma troca não muito justa: quando este 

encontra o Sansão mítico e acende um cigarro em sua frente, deixa-o espantado com sua 

habilidade de fazer fogo. Assim, Sansão troca sua peruca – que, no caso do mito bíblico, 

é o próprio cabelo, o que aponta aqui para um elemento de travestimento e ‘falsidade’ –, 

aquilo que lhe fora divinamente oferecido, por um isqueiro. A estratégia é a de fazer de 

Horácio a versão chanchadesca do mito. A força, que havia sido concedida por Deus ao 

herói Sansão, agora encontra-se no franzino Horácio, e não mais para combater inimigos 

da Fé ou vencer leões com as próprias mãos; aqui, a força de Sansão é redirecionada para 

os anseios pessoais do personagem pícaro/malandro, cuja tendência representa “o reverso 

dos grandes heróis épicos [...]: um herói cuja grandeza é não ter grandeza nenhuma”263. 

O rebaixamento do herói mítico, clássico, é feito pelas características ‘moralmente 

baixas’ do personagem de Oscarito, mas também pelo seu próprio corpo: a pantomima, o 

humor físico do seu personagem e a sua própria configuração anatômica invertem 

características sedimentadas de um certo tipo de herói — o nobre, altivo e forte Sansão 

—, oferecendo um anti-herói por meio da paródia do mito. 

 

Em outra cena, Horácio começa um discurso com a frase “trabalhadores de Gaza...”, num 

tom empostado, arrastado, o que torna evidente a alusão a Getúlio Vargas e ao bordão de 

abertura de seus discursos: “trabalhadores do Brasil...”. Nesse sentido, também aqui a 

paródia se faz por meio da mesma estratégia, ou seja, a de ‘rebaixar’ um herói — um 

heroi nacional, como poderia ser lida a representação oficial/institucional de Vargas à 

época. Não é à toa que muito da crítica política deste filme se dá em referência a Vargas, 

figura mais significativa no cenário político nacional do período. O personagem de 

                                                           
261 GONZÁLEZ, Mario. A saga do anti-herói: estudo sobre o romance picaresco espanhol e algumas de suas 
correspondências na literatura brasileira. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. 
262 CÂNDIDO, Antonio. A dialética da Malandragem. In: ________. O discurso e a cidade. São Paulo: Duas 
Cidades, 1985. 
263 FEIJÓ, Martin Cezar. O que é herói. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 24. 
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Horácio, por conta do temor que todos têm de sua força, se torna um ditador e começa a 

ampliar o alcance do poder governamental, criando departamentos, impostos, penas. O 

humor atravessa também essa paródia: a imponente construção da persona de Vargas é 

satirizada nos termos de um ditador sonso, inapto, parvo, que toma decisões políticas 

totalmente disparatadas, fazendo do exagero e do absurdo seu mecanismo cômico: “fica 

estabelecido que todos os dias do ano serão feriados, com exceção do dia do trabalho” e 

“para bom andamento do meu governo, fica instituída a burocracia” são alguns dos ditos 

de Horácio que corroboram esta tese, isso além do artifício de transpor, de rebaixar a 

figura de um líder governamental a um bufão, um burlesco, um histrião da pantomima.  

 

Como dissemos, uma abordagem útil a esta análise parece fazer coincidir o anti-heroi264, 

nos filmes, com a noção que Gonzalez265 oferece do herói pícaro. Para o autor, parece ser 

a perspectiva marginal e paródica do anti-herói pícaro que determina e impõe as outras 

características — formais, narrativas etc. — do romance picaresco. Este tipo de romance 

“tende a se afastar consideravelmente do que poderia ser um modelo ‘realista’ de escrita, 

abrindo espaço para a presença de ficções dentro de ficções”266. Em Nem Sansão, nem 

Dalila, numa das cenas iniciais, vemos Horácio e seu amigo Hélio em uma fuga 

automobilística; a montagem paralela entre estas sequências e as do professor Incognitus 

a explicar o funcionamento de sua máquina do tempo parece sugerir um encontro 

iminente, e é o que acontece: Horácio bate com o carro numa parede próxima à máquina 

do professor, que já estava sendo acionada. Na banda sonora, entram harpas e volta a 

melodia arabesca, sugerindo, vimos, local e tempo, mas, neste momento, também a 

entrada no sonho de Horácio. O que assistimos, após a imagem do carro sobre a máquina 

e enquanto estes recursos sonoros são ativados, é uma outra cena, em um local selvagem, 

com o jipe batido, quando Horácio acorda. Há, aqui, dois ‘ambientes’: um é o mundo 

comum, cotidiano da vida do personagem, seu trabalho, seus atrasos e as reclamações do 

patrão; outro é um mundo absolutamente onírico, e é exatamente neste mundo onírico 

que a fantasia do filme toma parte. Não apenas o superpoder de um Sansão de peruca, 

mas toda uma série de insights cômicos, como a presença do rádio, da TV, de diversos 

departamentos governamentais de um estado moderno em um tempo que antecede o 

                                                           
264 Chamamos a nossos personagens tanto de herói quanto de anti-herói porque o segundo é uma das 
formas do primeiro. 
265 GONZÁLEZ, 1994. 
266 Ibid., p. 334. 
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próprio Cristo funcionam, em seu absurdo, na chave ‘onírico-cronológica’, brincando 

com os dois ‘tempos’. Mesmo a própria paródia engendrada pelo filme — seja a paródia 

da outra obra, Samson and Delilah, seja a paródia satírica de Vargas, seja a do herói mítico 

— está dentro das (e responde às) regras aparentemente mais frouxas deste confuso 

mundo criado pela natureza picaresca de nosso protagonista.  

 

Especificamente circunscrito à paródia anti-heroica, já em uma das sequências iniciais de 

Matar ou correr temos apresentadas algumas questões morais ou de caráter em torno dos 

protagonistas Kid Bolha (Oscarito) e Cisco Kada (Grande Otelo): ambos estão cercados 

por um grupo que os acusa de serem ‘vigaristas’ (personagem-arquétipo que sobra nas 

chanchadas, diga-se de passagem); um dos que acusam conta que a dupla lhe vendeu uma 

caixa de gafanhotos, fingindo tratar-se de camarão seco, e logo depois, uma personagem 

feminina surge, montada a cavalo, afirmando que Kid Bolha havia prometido casar-se 

com ela, mas fugiu. A multidão oferece a Kid Bolha o casamento ou a forca, ao que ele 

escolhe a forca. Finalmente, a multidão decide pelo casamento, quando Kid Bolha propõe 

um brinde à ocasião e a dupla envenena seus opositores. Mais ou menos na metade do 

filme, quando já estão na cidade fictícia de City Down, a dupla de protagonistas encontra 

o vilão, Jesse Gordon e jogam cartas contra ele no saloon. Após uma confusão, o 

personagem de Oscarito, num golpe de sorte, faz cair o lustre do estabelecimento sobre o 

vilão, de maneira que este fica impossibilitado de levar a mão ao coldre da arma. São 

aclamados pelos presentes e Kid Bolha é posto no lugar do falecido xerife da cidade — o 

sétimo que Jesse Gordon já teria assassinado.  

 

É nas figuras dos personagens Oscarito e Grande Otelo, vestidos com toda a pompa de 

homens-da-lei, que a inversão de Matar ou correr se faz; os personagens, que eram dois 

malandros mambembes, passam ao lugar de uma figura de poder, oficial, de prestígio —

assim como no caso de Horácio em Nem Sansão, nem Dalila —, o personagem que, no 

gênero norte-americano, representa a própria vigília e punição da civilização contra os 

desvios de conduta de determinados indivíduos ou grupos externos: o xerife. Entretanto, 

poderiam ser, eles mesmos, aqueles de quem o xerife deve defender a cidade. Como em 

Nem Sansão nem Dalila, a pantomima tem um local privilegiado em sinalizar esta 

inversão: os dois, vestidos com toda uma indumentária séria, trabalham o corpo na 

tradição cômica, ou seja, impondo, aos gestos e porte sério de um xerife, uma gestualidade 



89 
 

de palhaços. A arma de fogo torna-se parte deste corpo comicamente convulsivo, e vemos 

Kid Bolha atirar enquanto gesticula, para todo lado, com total inconsequência.  

 

Uma outra inversão também se dá em relação aos papéis fundamentais de determinados 

personagens. Se, no Western, é possível encontrar sem grande dificuldade personagens 

de ‘alívio-cômico’, é fato que não são estes a protagonizar a estória destes westerns — 

seja no que tange à sua importância narrativa, seja mesmo no tempo de tela. Entretanto, 

o ‘mocinho’ de Matar ou correr, que é um funcionário do estado que chega a City Down 

para ajudar a prender o vilão Jesse Gordon e que tem um enlace amoroso com uma moça 

da cidade, não tem quase nenhum destaque poético na obra. A ‘anástrofe’ paródica, no 

filme analisado, se dá na medida em que os personagens de Oscarito e Grande Otelo — 

que, num filme de Western, teriam lugar possível como alívio cômico, em função do 

tensionamento dramático do gênero — podem ser percebidos como o centro e a força 

motora daquela particular narrativa, ao invés do ‘mocinho’ ou do par romântico do qual 

este faz parte — o que reitera aquilo que já trouxemos de Gonzalez acerca de o herói 

picaresco dar a forma também à narrativa. A resolução do conflito, ou seja, prender os 

vilões da cidade, não parece ser aquilo que o filme deseja oferecer ao espectador como 

fundamental. É importante para o fechamento, mas, em relação às estratégias cômicas, a 

trama dramática, no sentido do Drama como tragédia mitigada e também no seu sentido 

de encadeamentos das ações narrativas, tem pouco investimento da poética do filme: a 

estrutura dramática torna-se quase que um ‘grande esquete’, como se, desta vez, em 

inversão, fosse a comédia a convocar ‘alívios dramáticos’.  

 

Em outros casos, no mesmo filme, recursos do drama dos westerns são tornados cômicos, 

como no ‘duelo final’ para o qual o vilão desafia o xerife Oscarito, que reage desesperado, 

chorando, amedrontado. Uma montagem paralela entre a chegada do vilão e a figura de 

um xerife histericamente apavorado, a escrever seu testamento sob lágrimas, também 

desvia de um certo objetivo mais comum que este mesmo tipo de montagem teria no caso 

do gênero parodiado: a cada vez que vemos o vilão e seus comparsas, enquanto a banda 

sonora nos oferece um ostinato267 grave de metais — e a expectativa cresce —, a figura 

cômica deste xerife vem diminuir a tensão e a música ora lhe acompanha, indo para uma 

área mais aguda e trocando mais rapidamente as notas, ora continua grave, deixando-se 

                                                           
267 Padrão melódico, rítmico ou harmônico que é repetido por toda uma composição ou parte dela. 
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contrapor ao desespero cômico de Kid Bolha.  

 

No momento marcado para o duelo, o estratagema se repete e se mostra mais evidente: 

quando vemos chegar Jesse Gordon, montando imponentemente seu cavalo negro, é o 

tema grave que ouvimos; um corte no plano nos mostra o xerife, deixando o local onde 

se escondia, tropeçando na escada e indo ao chão — e a música o acompanha, ao estilo 

mickey mousing268, comicamente. A sequência na qual vão os dois, caminhando, um em 

direção ao outro, sintetiza a ideia, com a música variando entre grave e bufona, a depender 

de quem vemos na tela.   

 

Carnaval Atlântida também 

tem sua dose de 

rebaixamento heroico. Há 

uma outra trama, além da 

que analisamos antes, sobre 

os dois filmes a serem 

feitos. É aquela referente ao 

diretor De Milho em sua 

busca por informações 

sobre um certo Conde, 

noivo de sua sobrinha. Ao 

contratar dois detetives, 

descobrimos nós, espectadores, que estes não passam dos personagens de Grande Otelo 

e Colé Santana disfarçados em fantasias grotescamente malfeitas, roupas incompatíveis 

com o clima tropical de onde se encontram e muito folgadas nos personagens, barbas 

postiças, boinas269 e o inconfundível tropo do cachimbo de Sherlock Holmes – estratégia  

que seria repetida em Sherlock de Araque. O segundo se diz ser Nick Carter Júnior, e o 

primeiro, Sherlock Holmes Neto, num processo de rebaixamento dos modelos que 

também veremos em outros filmes, especialmente em Sherlock de araque, mais à frente, 

                                                           
268 O mickey mousing é uma técnica audiovisual na qual a música é sincronizada com as ações realizadas 
por um personagem. Como o nome faz crer, é muito comum em comédias e especialmente em desenhos 
animados, mais ainda naqueles em que há perseguição de um personagem a outro: a música, por seus 
meios, tenta desenhar sonoramente um movimento. 
269 Sobre os ‘apetrechos’ do figuro das chanchadas, seu exagero e relação com o Kitsch (usado aqui no 
sentido de auto-ironia), rever citação de Regina Moura na página final de IV.I.I. 

Figura 18 Paródia de Sherlock Holmes e Nick Carter Jr. 
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mas que tem em sua raiz a diminuição da figura do policial/detetive, minguando-a tanto 

pelos corpos que lhe representam, quanto no que tange a questões de caráter ou mesmo 

de inteligência lógico-dedutiva. Nesse caso, tratam-se do famoso Sherlock Holmes, 

escrito por Arthur Conan Doyle, e Nick Carter, personagem-tipo muito comum em 

revistas de quadrinhos e especialmente na literatura pulp dos Estados Unidos. O diálogo 

abaixo demonstra, por meio da piada verbal (com a adição de um inesperado sotaque 

português por parte dos ‘detetives’, talvez o mais próximo de uma ‘língua estrangeira’ 

que um personagem chanchadesco saberia falar, além dos supracitados elementos de 

vestimenta e uso cômico do corpo), um expediente que se repetirá em diversas 

chanchadas, o de rebaixar comicamente o ‘Alto’: 

 

- São capazes de seguir uma pessoa secretamente? (De Milho) 

- Nós seguimos tão secretamente que, às vezes, nos mesmos não sabemos a quem seguimos 

(Nick Carter Jr.)  

 

Já em Sherlock de araque, o rebaixamento se faz pelo uso do procedimento dedutivo 

holmesiano por um dos policiais, personagens da dupla de protagonistas (Carequinha e 

Costinha270) cômicos, mas que, ao contrário do famoso detetive vitoriano, sempre os leva 

a conclusões equivocadas. A inversão é, portanto, mais uma vez, ‘parodicômica’: o 

modelo dedutivo de Sherlock Holmes, aplicado por Deodato, um dos policiais, nunca 

funciona na realidade de Copacabana. Em dada situação, ambos veem um casal à 

distância, e Deodato diz conseguir identificar o que dizem por leitura labial e corporal. 

“Agora ela está dizendo que o ama, que ele é tudo para ela”, entre outras falas, fazem 

parecer que se trata de um casal apaixonado. No corte seguinte, já estamos com o jovem 

casal e conseguimos ouvir a moça: “se eu lhe encontrar outra vez com aquela descarada 

da Inês, eu abro a sua cabeça com uma garrafa de whisky”, diz ela, enquanto acaricia 

ironicamente o rosto do rapaz. “Agora ele está pedindo um beijo, e parece que ela vai 

dar!”, e se segue que a moça estapeia o rosto que acariciava antes. “Que beijo estalado, 

hein?”, diz Sertório, o outro guarda civil, numa chacota com o procedimento de Deodato.  

                                                           
270 Costinha, Lírio Mário da Costa, era humorista. Carequinha, George Savalla Gomes, foi um famoso 
palhaço brasileiro.  
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Além da relação direta com o modelo holmesiano — caso particular da estratégia geral 

de estabelecer rebaixamento de modelos, como Nem Sansão, nem Dalila, Matar ou 

Correr, 007 e meio no carnaval —, nossos protagonistas emulam outro dos expedientes 

supracitados: risíveis, sempre envolvidos em mal-entendidos, nossos ‘heróis’ parecem 

bastante magros, algo ressaltado pela farda espessamente estofada, e são policiais 

medrosos, uma contradictio in terminis271, pois policiais ‘não poderiam’ ser medrosos. 

Essa espécie de ‘oximoro carnavalesco’, gatilho do disparate cômico272, é reiteradamente 

o de pôr abaixo certas figuras de poder: o cowboy dos faroestes, o Sansão que rasga um 

leão ao meio e enfrenta todo um exército, o Sherlock que se antecipa aos crimes mais 

sofisticados, o James Bond que salva o mundo e conquista a mocinha, enquanto saboreia 

seu drink clássico, um “Vodca Martini, batido, não mexido”. 

 

Outras obras utilizavam convenções e maneirismos sem uma parcela irônica e 

autorreflexiva, ou seja, paródica. É o que se chamou, durante a primeira parte de nossa 

revisão, de ‘imitação’, sempre pejorativamente. É o caso de Mulheres à vista, um filme 

do qual se poderia dizer ser sobremaneira 'bubsy-berkeleyano', tanto na composição 

estética de diversos planos (o inicial, uma vista da praia num plonger quase absoluto, em 

que mulheres em trajes de banho se divertem e jogam bola, numa espécie de coreografia 

involuntária - pois a música aqui ainda é extradiegética -, por exemplo), quanto na 

'desindividualização' dessas mulheres, que são como que ‘objetos cênicos’, peças de um 

caleidoscópio273. 

 

               

 

 

  
   

                                                           
271 Contradição nos termos. 
272 Nos capítulos IV e em V.V., nos aproximaremos de uma abordagem cômica das chanchadas e, para isso, 
trataremos antes das estratégias de composição do objeto cômico. 
273 Sobre a representação da mulher em Dames, Cf. FISCHER, Lucy. The Image of Woman as Image: The 
Optical Politics of "Dames". FILM QUART, v. 30, n. 1, p. 2-11, 1976. 

Figura 19 Mulheres à vista Figura 20 Dames 
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É o caso do número musical de Menina de Copacabana274, primeiro de Mulheres à vista, 

do qual retiramos a imagem acima; a própria letra fala de uma ‘menina de 

Copacabana/que tem corpo de sereia/ os sete dias da semana/ vive tomando banho de 

areia’, algo que pode dar sustentação à relação entre Mulheres à vista e Dames para além 

da composição pictórica, mas chegando mesmo à representação da mulher de maneira 

similar em ambos os filmes: objetos a serem admirados, corpos ‘oferecidos à vista’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274 De Antônio Almeida e Bruno Marnet. 
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IV.II. CHANCHADA E CULTURA POPULAR: matrizes culturais e o 

‘nacional-estrangeiro’ 

 

         

“O Music Hall, e não a poesia, é uma crítica da vida.” 

   James Joyce
275

 

 

 

IV.II.I. Esquética, ou: O teatro de revista como matriz cultural 276 

 

É quase emblemático que o filme que estaria na gênese da forma musical da chanchada 

seja o perdido A voz do carnaval277, um semidocumentário  

 

cantado e falado... Com entrecho cômico sobre a recepção oficial do "Rei 

Momo". Palitos, o célebre cômico meteu-se na pele de Momo. Ei-lo, que vem 

a bordo do 'Mocanguê'. A Praça Mauá está cheia. Sua majestade desce. O povo 

do Rio o aclama e o acompanha, pela Avenida afora até a Beira Mar Cassino, 

onde lhe dão o trono. Ei-lo que foge. Ele quer ver o Carnaval do Rio"278. 

 

No IMDb, sua sinopse conta que “o cômico argentino Pablo Palitos chega ao Rio e é 

coroado como rei Momo. O filme inclui esquetes cômicas e números musicais com 

algumas das mais populares estrelas brasileiras do começo dos anos de 1930”, 

corroborando Shaw, para quem o filme combinava filmagens da vida real dos bailes 

carnavalescos e dos carnavais de rua a uma estória ficcional filmada em estúdio279, 

                                                           
275 Cf. ELLMANN, Richard. James Joyce. 1983, p. 77. Consta de uma carta de Joyce a seu irmão. (No original, 
em Inglês: “Music hall, not poetry, is a criticism of life”). 
276 O termo ‘matriz cultural’, aqui, não quer fazer referência ao homônimo presente no ‘Mapa das 
mediações’, por Jesus Martin-Barbero. (Poderia fazê-lo, mas uma maior demanda de teoria nos parece 
desnecessária nesse caso, em que trata-se do uso mais comum ao qual se poderia atribuir a expressão). 
Sobre o termo em sua versão teórico-conceitual, Cf. MARTIN-BARBERO, Jesús. De los medios a las 
mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. México: Gustavo Gilli, 1987. 
277 1933, Adhemar Gonzaga. 
278 Cf. http://www.cinedia.com.br/A%20voz%20do%20carnaval.html. Acessado a 25.05.2017. 
279 SHAW, 2007b, p. 70. 



95 
 

inovando uma “tradição de filmes documentários sobre o famoso carnaval do Rio de 

Janeiro” 280 que datava da Era Muda. 

 

Emblemático, dizíamos, pois daí, dessa união primeva entre algo como um 

realismo/naturalismo documental e a sua contrapartida, uma estória ficcional, se pode 

atribuir uma gênese para a natureza muito tênue da relação entre o número musical e a 

narrativa das chanchadas musicais, seus “enredos sem pé nem cabeça”281. Essa gênese, 

marcada na divisão ficcional/documental de A voz do carnaval, nos parece estar fincada 

na dinâmica do Teatro de Revistas, que tem seus números intercalados por apenas um 

elemento agrupador — e especialmente ‘fraco’, no que tange à relação entre um número 

anterior e o seguinte, que poderia ser muito díspar daquele que lhe antecedeu —: o da 

figura do compère, o mestre de cerimônias, que era o fio condutor das variadas expressões 

das revistas282. 

 

Não tendo enredo, ou não o necessitando, a revista adquiria a sua escassa unidade 

através da figura do compère (palavra francesa usada no jargão teatral da língua 

portuguesa). Essa personagem, em parte fictícia, como as outras, mas 

relacionada de perto às características pessoais do ator incumbido de interpretá-

la, unia os diferentes quadros que compunham o espetáculo, ora cômicos, ora de 

canto e dança, quando não das três coisas juntas. Ele, o compère, era de certo 

modo o mestre de cerimônia, não deixando [...] que a continuidade da 

representação se desfizesse totalmente em números isolados.283 

 

Desta ‘estética do esquete’ — esquética, como sugerimos em IV.I — se pode supor toda 

uma linhagem de filmes em que a relação entre narrativa e espetáculo musical é ‘folgada’, 

algo desmotivada, sem que existisse preocupação altamente significativa em fazer 

entrecruzar narrativa e encenação lírica. Como uma espécie de ‘gramática de 

receptividade’, esse pacto se transfere do espectador do teatro de revistas para o 

espectador das chanchadas carnavalescas, num fluxo que serve como hipótese para 

interpretar o programa poético de boa parte das chanchadas musicais: “podemos notar 

que os números musicais das chanchadas em raríssimos momentos tinham ligação direta 

                                                           
280 Ibid., mesma página. 
281 VIEIRA, 2011, p. 58-59. 
282 Cf. DE ALMEIDA PRADO, Décio. História concisa do teatro brasileiro: 1570-1908. Edusp, 1999. 
283 Ibid. p 103. 
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com a trama”, escreve Dias284, sem subsequente análise. Esta nossa perspectiva, por sua 

vez, com base na própria análise dos filmes, aposta não serem tão raríssimos assim — 

ainda que, de fato, a regra mais geral seja a da continuidade frouxa, como vemos logo 

abaixo. Todavia, se está solicitando ‘ligação direta com a trama’ de um filme que não 

propunha entregá-la – o que, guardado o exagero, seria como pedir a um musical que 

fosse silencioso. Num desvio para palavras mais bem-polidas que as nossas,  

 

a obra tem os seus caprichos e faz com os apreciadores principalmente o que 

quer e quase nunca o que eles querem. Freqüentemente o apreciador descreve 

o que a obra fez consigo, iludido que estaria falando dela mesma e dos seus 

arcanos, noutras tantas, fala daquilo que o seu desejo gostaria que ela fosse, 

ignorante dos seus segredos. A obra é a delícia e o tormento do apreciador. 285  

 

 

É que o problema da relação entre as partes musical e narrativa das chanchadas solicita 

um pequeno rodeio em relação a nosso curso, pois um longo entretanto emerge das nossas 

análises fílmicas quanto a esta questão: já em Alô alô carnaval, ou seja, em 1936, os 

números, ainda que não ilustrem o ‘espírito da narrativa’, denotando/corroborando 

sentimentos dos personagens, por exemplo — o que, por sua vez, acontece sobremaneira 

nos musicais americanos analisados por Altman em seu The American film musical286 —

; e mesmo que em vários casos haja de fato números de fraquíssima ancoragem narrativa, 

estes não são momentos totalmente isolados da parcela narrativa em Alô alô carnaval, e 

em alguns momentos a própria transição é posta em evidência, como observaremos nos 

exemplos de Garota enxuta e de Vou te contá, em  V.VI.II. 

 

No segundo número de Alô alô carnaval identifica-se conexão entre narrativa e número. 

Os protagonistas chegam a um balcão onde Joel de Almeida e Gaúcho estão cantando 

pierrot apaixonado287, enquanto os personagens os observam, fazem gestos elogiosos e 

dançam informal e divertidamente. Um deles, ao final do número, menciona ‘esta dupla 

que cantou agora’, ao que o outro responde ser uma bela ideia chamá-los para parte do 

seu espetáculo de revista, intitulado ‘Banana da terra’ — cujo filme homônimo, Banana 

                                                           
284 DE OLIVEIRA DIAS, Rosangela. O mundo como chanchada: cinema e imaginário das classes populares na 
década de 50. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1993, p. 30. 
285 GOMES, 2004B, p. 124. 
286 Cf. ALTMAN, Rick. The American film musical. Indiana University Press, 1987. 
287 De Noel Rosa e Heitor dos Prazeres, interpretada por Joel de Almeida e Gaúcho. 
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da terra288, parece ter tomado como inspiração. ‘Esta dupla que cantou agora’, 

evidentemente, circunscreve espaço e tempo, demonstrando a consciência dos 

personagens tanto da contiguidade do espaço quanto da continuidade do tempo: os 

rapazes cantaram antes, num regime musical, ali naquele mesmo balcão onde os 

protagonistas conversaram, depois, num regime narrativo.  

 

Nos parece equivocado atribuir, como generalização, a todas as chanchadas a chancela 

de ‘desconexa’ — ao menos no que esta palavra teria de eminentemente negativo. Uma 

preocupação de fato existe e deseja algo de ordenável e coerente nos filmes, talvez 

exatamente para permitir que, dentro destes limites, possa-se ‘deixar solto’, mas a uma 

distância segura, o ‘monstro do desvario poético-cômico’, da ordem do absurdo – o que, 

como veremos em IV.III. e em V.V., poderia estar na raiz mesmo do efeito cômico. Cabe, 

antes, indagar a própria ideia de conexão e de desconexão – montagem – no cinema, a 

necessidade de e a demanda por coerência narrativa numa chanchada. 

  

Como ilustração: num mesmo bloco, entre um número e outro, em Vou te contá, muitas 

vezes temos um corte simples ou fades in/out, e a única costura são as palmas que 

ouvimos na trilha sonora, que continuam de um número a outro. Todavia, os longos 

blocos musicais do filme — um dos quais começa aos 16 minutos e termina apenas aos 

25, contabilizando quase dez minutos de música em cena —, que eram aglomerados de 

números sem intervalo entre os mesmos, quando retornavam à narrativa do filme, estória 

da investigação do rapto de uma criança, não o faziam de maneira abrupta, mas inserindo 

o número num palco que está na estória e a partir do qual se vê alguém na plateia, alguém 

que tomará parte na narrativa.  

 

Abandonar o que teria sido parte do padrão de coerência narrativa de Hollywood, derivado 

das ‘prescrições’ da Poética, de Aristóteles, e aproximarmo-nos da imagem de uma 

espécie de recepção menos ‘formalizada’, entremeada por gritos e gargalhadas, permite-

nos imaginar ou ao menos supor que, às chanchadas e a seu público, não era tão 

importante a falta de coerência atribuída ao gênero, mas era importante a incoerência, 

estratégia básica do humor; inclusive, uma ideia que se repetirá também quando 

                                                           
288 1939, Wallace Downey. 
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discutirmos a paródia e em especial, o cômico. Numa brincadeira com conceitos 

nietzschianos — talvez digna de um lugar aqui exatamente por aplicar às chanchadas 

carnavalescas algo que um dos grandes filósofos ocidentais aplicou à tragédia grega, ou 

seja, em outras palavras, realizar um procedimento paródico à la Carnaval Atlântida —, 

seria como dizer que, no gênero aqui analisado, o ‘apolíneo’ (as formas belas e 

equilibradas, inteiras289) tivesse seu lugar tomado pelo seu oposto, o ‘dionisíaco’ (o 

caótico, desordenado, a entropia290).  

 

Em uma quantidade considerável de filmusicarnavalescos, no que tange ao ‘tempo de 

tela’, impera o musical, o espetáculo, o número, a performance, o show, a música. A favor 

desta conjectura, convém lembrar que, das chanchadas não-musicais, a exemplo de Nem 

Sansão, nem Dalila, Matar ou correr, ou O homem do Sputnik, nas quais impera um 

regime narrativo sobremaneira mais ‘coerente’, não se pode dizer que ‘não tinham pé nem 

cabeça’. Cabe perguntar: no caso geral da chanchada musical, não seria a narrativa que 

está em ‘desarmonia’ com ‘Tom cômico-musical’ do filme, seu regime principal, ao 

fazer-se aparecer aqui e ali, quase que sem ser convidada pela poética fílmica? Há alguma 

razão em se pôr na balança cultural, para equilibrar a chanchada, pesos que não lhe 

correspondem, como o da coerência narrativa aristotélica?   

 

Voltando à questão anterior, a da ‘estética do esquete’, é possível não apenas supor 

hipóteses acerca da relação entre número musical e narrativa, mas da vocação 

‘despreocupada’, em termos narrativos, de chanchadas posteriores e mesmo não-

musicais. Um filme não será carnavalesco, no sentido da tradição de interpretação 

bakhtiniana (exatamente a que vimos operar na etapa anterior deste trabalho), somente 

por mostrar imagens do carnaval; da mesma forma, chanchadas que não mostram ou estão 

diretamente relacionadas ao carnaval, ainda assim, são carnavalescas. E a própria 

presença da iconografia do carnaval brasileiro em parte considerável dos filmes 

analisados se presta, também, como um curioso indicador das valorações destas obras, na 

medida em que, como vimos na revisão bibliográfica, se pode interpretar o ‘carnavalesco’ 

ora como uma forma baixa-popular, quando lemos a reportagem Filmes 

                                                           
289 Cf. NIETZSCHE, 2008c, ps. 397-404.  
290 Cf. NIETZSCHE, Friedrich, O nascimento da tragédia: ou helenismo e pessimismo. Trad. Paulo César de 
Souza. Editora Companhia das Letras, 2007. 
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Carnavalescos291, ora como elevada crítica paródica, como em Shaw292. Nos números 

musicais dos filmes analisados, fantasias as mais diversas vestem os atores, mas imperam 

símbolos carnavalescos, como o da ‘baiana’ ou o do ‘malandro’; isso quando não 

seguimos marchas pela rua, ou quando o carnaval está presente como evento, pano de 

fundo e ao mesmo tempo elemento motivador da narrativa — da troca, do falseamento, 

mascaramento, tão marcante nas chanchadas — como em Metido a bacana, cuja sinopse 

é a de que “O príncipe da Araquelândia, em visita ao carnaval do Rio de Janeiro, troca de 

personalidade com um vendedor de pipocas, seu sósia, que se vê às voltas, então, com um 

embaixador corrupto e um terrorista disposto a explodir com a monarquia em seu país”.293 

 

 

IV.II.II. Tupi or not tupi chanchada: o popular-paródico do estrangeiro  

 

No começo de Alô alô carnaval, quando os dois protagonistas tentam vender seu 

espetáculo de revista a um dono de cassino, este pergunta qual o gênero da revista, ao que 

um dos autores responde: ‘humorística e carnavalesca’, o que poderia muito bem se 

aplicar ao próprio filme e à linhagem à qual corresponde. Quando o dono do cassino 

pergunta sobre as mulheres presentes na revista, um dos protagonistas diz que sim,  

 

— ‘mulheres à beça. Vinte ‘giurlis’. 

— girls. (Responde o dono do cassino) 

— não contando com os bois, hein? (Considera o outro protagonista) 

— ‘boys’, ele quis dizer ‘boys’. (ressalta o ‘primeiro’ protagonista) 

 

Essa breve piada da relação do brasileiro com o inglês (que, no caso, representa muito 

mais os Estados Unidos do que a Inglaterra ou qualquer outro país anglófono) é seminal 

de toda uma relação entre o nacional e o estrangeiro, via paródia, dentro das chanchadas, 

                                                           
291 Sem autor. Filmes Carnavalescos. Folha de São Paulo. P. 20, 3 de março de 1946.  
292 Op. cit..  
293 BALADI, Mauro. Dicionário de cinema brasileiro: filmes de longa-metragem produzidos entre 1909 e 
2012. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
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indo desaguar em casos mais ‘exemplares’, como os de Nem Sansão, nem Dalila e Matar 

ou correr, nos quais o que era uma piada se transforma mesmo em estratégia paródica 

evidenciada pelos títulos. O inglês mambembe, inglês ‘para inglês ver’ dos personagens 

e a semelhança fonética entre ‘boys’ (‘garotos’) e ‘bois’ dão o tom cômico à sequência, 

na qual se pode ler um rebaixamento do idioma inglês, deformado pela prosódia 

brasileira, estratégia que aparece nitidamente na fala de uma das personagens de O homem 

do Sputnik (‘higui sociêti’, diz, querendo dizer ‘high society’).   

 

Ainda em Alô alô carnaval, o primeiro número musical do filme, Fox-mix294, demonstra 

uma estratégia cômica similar, mas desta vez numa letra de música e não mais no campo 

do dito espirituoso. Trata-se de uma canção de cabaré (cujo título alude à dança americana 

do foxtrot, substituindo a palavra trot por mix, ‘mistura’) acompanhada somente ao piano, 

enquanto um Luiz Barbosa295 a rigor, de gravata borboleta, canta uma série de palavras 

em línguas estrangeiras (majoritariamente em inglês, mas também em francês e russo) 

misturadas — eis aqui a razão do título, modificado parodicamente — a outras em 

português: 

 

 Tom Mix, buck Jones and Richard Dix  

Ramon Novarro of Billie Dove  

Edmundo Lowe  

Al Jonhson, Greta Garbo by Fred Thompson  

William Haines, Marion Davies  

Bolo de coco, cuscus and Boris Karlof, très Jolie  

Leopoldina Railway estabelecimento (...)  

Kik-off 

Frankestein by Voronoff (...)  

basketball e volleyball 296 

 

A observação da letra exibe um artifício interessante: o de combinar essas expressões de 

                                                           
294 De Ary Calazães Fragoso. 
295 Músico brasileiro que obteve destaque no Rádio, em meados dos anos de 1930.  
296 Esta é uma tentativa e correção da letra encontrada em VIVACQUA, 1984. As reticências são de partes 
não identificada nem por esta análise, nem por Vivacqua. 
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maneira aleatória, desconsiderando semanticamente as palavras, respeitando somente, 

por assim dizer, a sintaxe musical, a da rima e da prosódia, como que numa ‘dança de 

significantes’, evocando um jogo lúdico que flerta com o non-sense, algo parecido com 

aquele cantarolar que se faz de uma canção em outra língua, quando não a conhecemos: 

reorganizamos os poucos códigos conhecidos para que soe similar. Cabe notar que o 

inglês do cantor, intencionalmente ou não, abrasileira a letra, e que a parte 

eminentemente musical do número, o piano, segue numa forma cabaresca, o que evoca 

números musicais de revistas. Numa palavra, o que ouvimos neste número é a 

musicalização do que seria uma cianciata, palavra mais provável na origem de 

chanchada, que, conforme vimos antes, significa exatamente “um discurso sem sentido”. 

Nesta interpretação, nos parece evidente que um número musical deste tipo, com grande 

carga semântica, exija análise: trata-se de um filme que estreou em 1936 e que este nosso 

procedimento de decomposição permite relacionar às questões de contexto, em especial 

no que tange ao segundo bloco interpretativo, mais especificamente em Robert Stam, que 

vê nesse ‘devoramento’ um sinal antropofágico à la Semana de 22.  

 

Note-se a vocação paródica do número: o que nos é apresentado é uma paródia da ‘canção 

em inglês’, um seu rebaixamento. Algo como uma ‘paródia linguística’, tal estratégia do 

‘mal-uso’ da língua estrangeira (e majoritariamente do inglês, a língua de Hollywood) se 

repete, também, em Mulheres à vista, quando vemos o personagem de Zé Trindade, 

Baiano, confundir o Inglês e Italiano ao falar "como dizem os ingleses, arrivederci"; 

produzindo, por meio de uma malfeita imitação do modelo estrangeiro, o paródico-

popular. Percebe-se uma relação nada pacífica com o ‘modelo’, ou seja, aquilo que se 

imita parodicamente: não parece se tratar de imitação, de cópia propriamente dita ou de 

submissão, pois aqui vimos a deformação do modelo pela língua – talvez o elemento mais 

representativo de uma nação.  

 

Uma ideia de ‘popular’ também se constrói, nas chanchadas, em oposição à de 

‘tecnologia’, como que assumindo, o gênero, seu lugar de ‘Terceiro Mundo’, de ‘atraso’. 

Em O homem do Sputnik, por exemplo, o campanário da igreja, tendo caído numa vila do 

interior do Brasil, é confundido com o Sputnik, satélite soviético que à época recebera 

grande destaque na mídia.  
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A confusão tem seu sentido, se interpretado pela via que propomos, no seguinte: o 

campanário, como símbolo da tradição popular (católica, o ponto-alto da torre da igreja) 

é confundido com o satélite, símbolo da tecnologia, da expansão espacial, do 

distanciamento do ser humano das antigas tradições – esta, a tecnologia, associada aos 

avanços técnicos de nações como a União Soviética, Estados Unidos e França. Ainda 

assim, o final do filme ‘desconsidera’ toda a querela da política estrangeira e devolve seus 

personagens à vida provinciana que estes parecem preferir.   

 

Ainda no que diz respeito ao tema deste subtópico, o popular-paródico feito em cima da 

ideia do estrangeiro, e também com respeito à mesma obra, O homem de Sputnik, uma 

das estratégias do filme se sobressai não apenas da própria obra, mas do gênero como um 

todo: as representações paródicas das delegações estrangeiras da União Soviética, dos 

Estados Unidos e da França, interessadas no suposto satélite que teria caído no interior 

do Brasil, e ainda sua relação com um ‘matuto’, um homem do campo. A primeira cena 

a tratar dos soviéticos descreve a relação entre os oficiais do partido e a pobre população 

campestre, um casal de velhos camponeses, que são obrigados a entregar as batatas que 

plantam ao governo: “expurgamos dos dicionários a palavra ‘interesse’; o que vocês têm 

é suficiente”. Nesse ínterim, um outro agente (todos carecas, iguais, sem individualidade) 

entra e informa os líderes sobre a queda do satélite no Brasil, ao que um outro responde: 

 

– Brasil? Onde fica?  

– na América (camponeses) 

(russos se assustam com a menção da palavra ‘américa’)  

Figura 21 O homem do Sputnik Figura 22 O homem do Sputnik (2) 
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– Mas na de baixo (camponeses, tentando despreocupar os líderes)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Daí então, fica decidido que os russos virão ao Brasil; ao ficar a sós na sala, os três líderes 

começam a dançar o Hopak, tradicional da região, enquanto a música, que denotava 

seriedade, ganha ares burlescos, cômicos. Para celebrar a viagem, decidem beber, e ao 

abrir um bar de armário, um close-up sintetiza a o olhar irônico-satírico do filme sobre os 

international affairs: uma Coca-Cola, símbolo do capitalismo americano.   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Numa dimensão orwelliana, o filme oferece uma cética visão do socialismo russo, no qual 

burocratas do partido teriam muitíssimo, e a população, quase nada; no qual extinguem-

se palavras, ou seja, modifica-se a linguagem por decreto. Um ethos paródico se 

estabelece.   

 

Figura 23 O homem do Sputnik (3) Figura 24 O homem do Sputnik (4) 

Figura 25 O homem do Sputnik (5) Figura 26 O homem do Sputnik (6) 
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Os ‘ian ques’ não ficam para trás: quando somos levados a uma sala de governo 

americana, ouvimos jazz; e entre eles, também não se sabe onde fica o Brasil:  

 

– I got it, Brazil is the capital of Buenos Aires (diz um dos oficiais americanos) 

– Bananas na cabeça! (diz um outro)  

 

Em seu plano para conquistar o satélite, um dos americanos sugere utilizar dólares, 

enquanto outro afirma: 

 

– Não precisa dólares. Me mande um avião carregado com chicletes, cigarros, meias de nylon, e 

muitas bugigangas de matéria plástica – para enganar um bando de índios. 

 

Neste diálogo, estaria também definido um certo ethos norte-americano (ou ao menos no 

que se relaciona com o Brasil): ignorante, desconhece a geografia de seus vizinhos, 

confunde Brasil com Argentina e capitais com países; cruel em sua dominação 

econômica, reapresentando o mito do encontro entre civilização e barbárie, atualizando a 

colonização que a Europa iniciara, todavia não com ‘espelhos’, como os navegadores, 

mas com bugigangas plásticas. O enfrentamento de ambas as potências, na Guerra Fria, 

também é mote para a comicidade, quase que num tom de Western, como na imagem 

abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 27 O homem do Sputnik (7) 
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O último país a ser pintado com cores tupiniquins é a França; um agente francês, estando 

num ambiente que não se pode definir entre quarto e escritório, recebe um telefonema, 

enquanto um plano-sequência lento nos faz chegar perto dele. Sua secretária, ‘Bebê’, é 

não apenas o estereótipo da femme fatale, mas de fato personifica, iconograficamente, 

uma conhecida femme fatale do cinema francês: ‘Bêbê’, que também se poderia escrever 

‘Bb’, representa as primeiras letras do nome de Brigitte Bardot, e a composição física da 

personagem não nos permite negar. A música, vai de um jazz, na sequência dos 

americanos, a uma melodia que nos faz lembrar La Marseillaise, demarcando a mudança, 

enquanto que, no caso soviético, explora-se um pouco mais o silêncio.  

 

Da ‘pseudo-marseillaise’, quando a câmera passa a nos mostrar Bebê, a música ganha 

nuances românticas. A arma francesa para conseguir para si o satélite, naturalmente, será 

um dos elementos do ethos paródico do cinema francês: “l’amour”, ou seja, Bebê seduzirá 

o matuto, o homem do Sputnik.  

 

  

 

É visível a viabilidade da interpretação do segundo bloco hermenêutico: o humor, com 

via crítica, anti-colonizante, reconduz estes elementos ‘estrangeiros’ a elementos 

conhecidos, os ‘estereótipos nacionais’, enquanto a relação do Brasil (matuto, caipira) 

com as potências mundiais da época também é ridicularizada – autoderrisão.  

 

Figura 31 O homem do Sputnik (8) Figura 30 O homem do Sputnik (9) 

Figura 28 O homem do Sputnik (8) Figura 29 O homem do Sputnik (9)) 
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Numa outra posição exegética, poder-se-ia pensar no ‘espectador modelo’ previsto pelo 

filme: é alguém que conhece política internacional, mas também conhece cinema e 

literatura internacional, podendo saborear referências de linguagem, iconográficas, 

musicais, literárias (um dos russos se chama Karamazov), entre outras. Não seria de se 

perguntar, em oposição ao primeiro grupo hermenêutico, se este espectador recebe 

mesmo ‘a comicidade na cara’, como diz Glauber, ou se, na verdade, uma miríade de 

operações semióticas tomam parte no processo espectatorial em questão, operando os 

signos de uma enciclopédia cultural relativamente vasta, competente a cada fruidor 

empírico? Que ‘popular’ é esse, então, que como já vimos, também é pop, dialogando 

com uma série de signos mundiais?  

 

Dentre outras oposições, podemos citar aquela entre o oficial e o não-oficial (anti-oficial 

talvez fizesse mais jus ao caso) no gênero analisado, uma vez que o ‘oficialismo’ é lido 

‘bergsonianamente’297 como ‘burocracia frente à vida’, como estorvo da vida alegre de 

nossos personagens populares. O conceito de ‘oficial’, aqui fazendo referência à sua 

matriz, ou seja, aquele que trabalha para o Público, via Estado, e que intervém para 

atrapalhar nossos cômicos, se apresenta, na inversão, como um seu oposto porque regula 

instâncias de criação do popular (com censura, por exemplo), logo do popular, este lugar 

onde a criação é feita a várias mãos, que também surge mais ‘espontaneamente’, sem os 

‘esquemas’ da ‘cultural oficial’.  

 

E pode-se, finalmente, trazer à baila a oposição entre corpo e mente, representada pela 

disputa entre o popular e o erudito, como já vimos em detalhe nas paródias da erudição e 

como ainda veremos na seção seguinte, na qual se lê o cômico (também) como uma 

‘inversão do corpo clássico’, em que o ‘baixo-ventre’, com seus desejos e fantasias, chega 

a dar ordens à razão; nas chanchadas, o popular sempre vence a disputa com o intelectual, 

o ‘baixo-ventre’ sempre seduz e sequestra a mente, como no caso explícito de Carnaval 

Atlântida. Se é que podemos – e podemos – tratar o material bibliográfico num mesmo 

‘campo existencial’ do material poético expressivo, é possível mesmo dizer de uma 

contenda entre as chanchadas e os intelectuais que as liam negativamente, mas contenda 

                                                           
297 Este trabalho discute as ideias de Henri Bergson em relação ao cômico mais abaixo, em IV.III; para esta 
nossa discussão no presente tópico, basta dizer que o filósofo francês considerava o cômico como uma 
espécie de intromissão do ‘mecânico’ na vida e o riso como uma espécie de expurgo vitalista deste ‘intruso’. 
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que se realiza num estranho lugar, ‘meio-texto/meio-mundo’, uma luta na qual estão 

presentes elementos poéticos (dos filmes) e retóricos (da revisão bibliográfica) a disputar 

valores.  
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IV.III. O CÔMICO CHANCHADESCO: estratégias e singularidades  

 

 

O vício olímpico. – Não obstante aquele filósofo que, como autêntico inglês, 
tentou difamar o riso entre as cabeças pensantes – “o riso é uma grave 
enfermidade da natureza humana, que toda cabeça pensante se empenharia 
em superar” (Hobbes) – eu chegaria mesmo a fazer uma hierarquia dos 
filósofos conforme a qualidade do seu riso – colocando no topo aqueles 
capazes da risada de ouro. E supondo que também os deuses filosofem, como 
também algumas deduções já me fizeram crer, não duvido que eles também 
saibam rir de maneira nova e sobre-humana – e às custas de todas as coisas 
sérias! Os deuses gostam de gracejos: parece que mesmo em cerimônias 
religiosas não deixam de rir.298  

 

 

IV.III.I. A trágica história do cômico 

 

 

Considere-se as cenas analisadas até aqui: são inegavelmente cômicas. Todas as cenas. 

E, inclusive, nos foi impossível não citar sua comicidade, mesmo fora da seção que lhe 

fora destinada. O que significa dizer que a paródia e o popular funcionam articulados com 

o fazer-rir, são produzidos conjuntamente, ou seja, fazem todos parte do programa poético 

do gênero. Como, então, tal viés de análise, que priorizaria exatamente aquilo que as 

chanchadas têm de singular em sua pluralidade – a sua ‘destinação’ ou ‘finalidade’, 

“aquilo que Aristóteles chama dynamis”299 –, ou seja, o cômico, foi posto de lado?    

 

Cabe lembrar que tanto o popular como o paródico – lido como imitação – têm um peso 

negativo na história das interpretações da chanchada, um peso que antecede o gênero. O 

cômico, historicamente, não escapa a esta valoração: há algo como uma ‘trágica história 

                                                           
298 NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal, § 294, p. 195. Grifos originais. (No original, em alemão: D 
a s  o l y m p i s c h e  L a s t e r . — Jenem Philosophen zum Trotz, der als ächter Engländer dem Lachen bei 
allen denkenden Köpfen eine üble Nachrede zu schaffen suchte — „das Lachen ist ein arges Gebreste der 
menschlichen Natur, welches jeder denkende Kopf zu überwinden bestrebt sein wird“ (Hobbes) —, würde 
ich mir sogar eine Rangordnung der Philosophen erlauben, je nach dem Range ihres Lachens — bis hinauf 
zu denen, die  es g o l d n e n Gelächters fähig sind. Und gesetzt, dass auch Götter philosophiren, wozu mich 
mancher Schluss schon gedrängt hat —, so zweifle ich nicht, dass sie dabei auch auf eine übermenschliche 
und neue Weise zu lachen wissen — und auf Unkosten aller ernsten Dinge! Götter sind spottlustig: es 
scheint, sie können selbst bei heiligen Handlungen das Lachen nicht lassen). 

299 GOMES, Wilson. Estratégias de produção de encanto: o alcance contemporâneo da poética de 
Aristóteles. Textos de Cultura e Comunicação. V.35, p. 128, 1996.   
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do cômico’. Se o fato de Crísipo de Solo ter morrido de rir300 é trágico ou cômico, não 

vem ao caso: o filósofo gostava de dar risadas. Mas tenhamos em conta que, para aquele 

outro filósofo, de cuja obra já foi dita ser o texto ao qual toda a filosofia ocidental é apenas 

nota-de-rodapé301, 

 

[...] especialmente perturbadoras [para Platão] foram as passagens na Ilíada e 

na Odisseia, onde se dizia que o Monte Olimpo soava com o riso dos deuses. 

Ele protestou dizendo que “se alguém representa homens de valor tão 

dominados pelo riso, não devemos aceitá-lo, muito menos se forem deuses”.302 

 

E no próprio livro-fundamento da civilização ocidental, a Bíblia, não há lugar para o riso. 

Nos diz Baudelaire em seu ensaio sobre o cômico: “o sábio por excelência, o Verbo 

Encarnado, nunca riu. Aos olhos d’Aquele que sabe tudo e que pode tudo, o cômico não 

existe. Portanto, o Verbo Encarnado conheceu a raiva, ele até conhecia as lágrimas”303, 

mas nunca, por exemplo, a gargalhada.  

 

A história do desprezo pelo riso é bem comentada por Minois em sua História do riso e 

do escárnio, o que nos exime de fazê-lo; entretanto, trazer de volta dois excertos de 

Glauber Rocha sobre o riso causado pelas chanchadas nos mostra que esta vertente gerou 

frutos: “o povo, recebendo na cara a comicidade epidérmica do subdesenvolvimento, acha 

genial sua própria desgraça e morre de rir”304 e “quando chegava a chanchada, o povo 

gostava de rir porque despreza os atores, a história, o som, a música, a moral, a cena, os 

diálogos e o próprio cinema brasileiro”305. A ideia de que o povo ‘recebe na cara a 

comicidade epidérmica do subdesenvolvimento’ marca, por sua vez, duas posições: 

                                                           
300 LAERCIO, Diógenes. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Editorial Maxtor, 2008. p. 
185.  
301 Alfred North Whitehead, citado em KUNZMANN, Peter; BURKARD, Franz-Peter; WIEDMANN, Franz. 
Atlas de la philosophie, tradução francesa de Desanti, Droit et alii, Paris: Librairie Genérale Française, 1993, 
p.39. 
302Cf. Philosophy of Humor. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy, online, 2016. No original, em Inglês: 
“Especially disturbing to Plato were the passages in the Iliad and the Odyssey where Mount Olympus was 
said to ring with the laughter of the gods. He protested that “if anyone represents men of worth as 
overpowered by laughter we must not accept it, much less if gods”. Disponível em 
https://plato.stanford.edu/entries/humor/#HumBadRep. Acessado a 12/04/2018. 
303  BAUDELAIRE, Charles. De l'essence du Rire. René Kieffer, 1925. p. 5. (Em Francês, no original:  “Le Sage 
par excellence, le Verbe Incarné, n’a jamais ri. Aux yeux de Celui qui sait tout et qui peut tout, le comique 
n’est pas. Et pourtant le Verbe Incarné a connu la colère, il a même connu les pleurs.”) 
304 ROCHA, 1981, p. 100. 
305 Ibid., p. 288. 



110 
 

‘epidérmica’ denota um efeito da sensibilidade, da pele, do corpo306; 

‘subdesenvolvimento’ parece também uma interpretação sobremaneira enviesada sobre o 

valor do cômico ‘subdesenvolvido’. É inegável, aqui, um elitismo, uma pretensa supra307-

sensibilidade que abarca mesmo a apreciação de todo o ‘povo’, diminuindo-a. Mais do 

que isso: como já mencionamos na etapa de revisão discursiva sobre as chanchadas, trata-

se do ethos do intelectual de esquerda do período, não apenas por ‘falar pelas massas’, 

mas mesmo de ‘rir por elas’, julgar, sopesar, determinar o que este riso representa 

socialmente.  

 

O segundo bloco interpretativo, por sua vez, reconhece alguma dignidade no sistema de 

produção de riso das chanchadas, mas somente enquanto crítica, enquanto castigat 

ridendo mores, o que nos parece circunscrever o gênero a uma pequena parcela do reino 

do cômico, e uma parcela, aliás, à qual a chanchada só pertence em parte. Na esteira dessa 

associação, é insignificante – em verdade, não encontramos – o número de trabalhos 

acadêmicos dedicados à especificidade cômica da chanchada, a uma poética mesmo do 

gênero, porque cômico em natureza; todos os trabalhos que discutiam a comicidade do 

gênero tratavam da questão da sátira, a crítica ‘inteligente’, o riso com boa-consciência, 

elevado. Invertamos a perspectiva e voltemos ao ‘baixo’, ao corpo. Se alguém 

frequentemente se perguntou “se até hoje a filosofia, de modo geral, não teria sido apenas 

uma interpretação do corpo e uma má compreensão do corpo”308, poderíamos também 

nos perguntar se, a toda essa visão negativa do cômico chanchadesco, não corresponderia 

uma ‘má interpretação’ do corpo cômico que habita o gênero, da potência cômica do 

corpo, ao qual o riso pertence como expressão. Sintomático que Glauber fale de uma 

‘comicidade epidérmica’: algo relativo à pele, aos sentidos, e de maneira alguma ao 

cérebro e à razão, por oposição.  É a partir deste tópico que se inicia a análise a seguir. 

                                                           
306 Já vimos, na etapa de revisão crítica das chanchadas, que a existência de uma certa lógica de rejeição 
dos ‘efeitos fisiológicos’, a exemplo do riso, não pode ser descartada, ao menos como suposição. 
307 Entre os prefixos latinos super e supra, optamos pelo segundo, mesmo sabendo que em determinados 
casos – mas não o presente – este atua como sinônimo do primeiro. É que super denota ‘maior’, ‘mais alto’, 
‘melhor’; supra, por sua vez, tem, além destes, o sentido de que o objeto modificado eleva-se por sobre 
aqueles ao seu redor ou antes de si.  Cf. ‘Supra’. In: Latin Dictionary Headword Search Results. Disponível 
em:  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?type=begin&lookup=supra&lang=la. Acessado a 
12/7/2018. 
308 NIETZSCHE, Friedrich. Prólogo, § 2.  A Gaia Ciência. Trad. Paulo César de Souza. Rio de Janeiro: 
Companhia de Bolso, 2001. p. 11. (No original, em alemão:[...] und oft genug habe ich mich gefragt, ob 
nicht, im Grossen gerechnet, Philosophie bisher überhaupt nur eine Auslegung des Leibes und 
ein Missverständniss des Leibes gewesen ist). 
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IV.III.II. O corpo cômico: Pantomímesis, rebaixamento, inversão e o mundo-de-

cabeça-para-baixo 

 

Há, de maneira geral, grande quantidade de pantomima no humor da chanchada, e de uma 

pantomima que não é ‘autêntica’ do gênero, derivando tanto do cinema mudo como do 

Teatro de revista, a exemplo da cena de ‘suspense cômico’ em De vento em popa, 

analisada mais abaixo. Mas existiria um corpo cômico propriamente chanchadesco, uma 

‘pantomima paródica’, que ‘imita’ e rebaixa: ‘Pantomímesis’.  

 

Como já vimos na seção da Paródia, o corpo dos nossos anti-heróis faz troça com o corpo 

do herói monomítico, ou seja, o herói clássico, do mito, indo de Hércules a Aquaman: 

quem são os personagens de Colé Santana e Grande Otelo, os detetives que ‘seguem tão 

secretamente seus alvos que chegam a não saberem a quem seguem’, ou os de Carequinha 

e Costinha em Sherlock de Araque, perto, por exemplo, de Sherlock Holmes, boxeador, 

tantas vezes descrito por Arthur Conan Doyle como alto, ágil, forte e eficiente ao 

extremo? Oscarito em Nem Sansão, nem Dalila, ao lado de Victor Mature, o Sansão de 

Samson and Delila? Os xerifes mequetrefes de Matar ou correr, pareados a Gary Cooper 

em High Noon? Nos basta uma breve incursão iconológica para entender o caso 

imageticamente e, ao mesmo tempo, para dar conta de um tipo de comicidade corporal 

inerente a este tipo de paródia:  
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Figura 34 Costinha e Carequinha em Sherlock de 
araque 

Figura 32 Ilustração para As cataratas de 
Reichenbach (Conan Doyle) 

Figura 33 . Paródia de Sherlock Holmes e Nick 
Carter Jr 

Figura 35 Estátua de Sherlock Holmes 
em Edimburgo, por Siddharth Krish 

Figura 37 Victor Mature em Samson 
and Delilah 

Figura 36 Victor Mature em Samson and Delilah (2) 
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Figura 39 high noon Figura 38 High noon - capa 

Figura 40 Matar ou correr (capa) 
Figura 41 Matar ou correr 
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Nessa tentativa de ‘iconografia comparada’, nota-se a disparidade, a oposição e a 

‘falsificação’, via disfarce, apetrecho: tudo isso nas falsas barbas, cachimbo, roupas 

incompatíveis com o clima e com o corpo do personagem de Sherlock Homes Neto, 

contraposto a um Sherlock que luta, brava e tragicamente, logo antes de cair nas Cataratas 

de Reichenbach, n’O Problema Final309, de Conan Doyle, ou com a magnânima, séria e 

sóbria estátua de Edimburgo. O Sansão que derruba pilares e correntes e derrota leões vs. 

um Sansão abobalhado, de marcas faciais forçadamente expressivas, caricatas – cômicas. 

A capa da fita de Matar ou correr, com os xerifes amedrontados, sem falar na cara de 

choro de Oscarito, cotejadas com um Gary Cooper solitário e valente num plano geral,  

além do cartaz evidenciando o duelo do filme, às doze horas, impreterivelmente.  

 

Em 007 e ½ no carnaval, o próprio título 

nos ilustra a forma do rebaixamento: 

trazer James Bond para o carnaval do Rio 

de Janeiro. A paródia, nas chanchadas, 

funciona sempre comicamente, e como 

explicitamos mais de uma vez, os eixos de 

análise aqui escolhidos, inevitavelmente, 

se intercruzam: em todas estas 

‘imitações’, mesmo numa primeira 

camada, já há humor; porém, o jogo 

paródico mais sofisticado presente nestes 

filmes (Nem Sansão, nem Dalila, Matar 

ou correr, Carnaval Atlântida, Sherlock 

de Araque) cria um efeito cômico 

intertextual, ou ‘pantextual’: diz respeito 

ao ‘mundo dos textos’, ao universo interno 

das obras, como se existisse um portal, 

por exemplo, entre os mundos de Sherlock Holmes e o de Sherlock de Araque, de Matar 

ou correr e dos Westerns, de Nem Sansão, nem Dalila e do Livro dos Juízes do Antigo 

                                                           
309 No original, The adventure of the final problem. 

 Figura 42 007 e ½ no carnaval (capa) 
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testamento e mesmo também de Lo que le pasó a Sansón310, filme mexicano que nasce 

um ano depois de seu ‘gêmeo’ brasileiro; um portal construído pela competência 

interpretativa do espectador, que tem ativados determinados elementos de sua bagagem 

fruitiva, de sua enciclopédia cultural.    

 

Não se trata de um filme de nosso corpus nem do gênero discutido, mas nos parece 

interessante uma sucinta incursão nos primeiros minutos de Lo que le pasó a Sansón: um 

dos personagens, já bastante idoso, chama a sua sobrinha e pede a ela que escreva – no 

que ela abre um pergaminho – a estória de Sansão e de Dalila, algo muito parecido, 

inclusive, com o procedimento do filme nacional de mesmo mote paródico. O papiro, o 

contar e escrever a estória outra vez – mas ‘temperando-a mais a este ou aquele paladar’, 

no caso, o ‘paladar cômico’ – é uma metáfora do palimpsesto, pergaminho cujo texto 

anterior fora raspado na intenção de dar espaço a outro. Este ‘universo pantextual’ da 

paródia é, ele também, uma arena de disputa: assim como no palimpsesto, determinados 

elementos são apagados e outros signos são escritos sobre seu lugar.   

 

O rebaixamento cômico corporal tem também seu mote erudito-popular, como em 

Carnaval Atlântida, quando o ‘corpo quase metafísico’ do professor Xenofontes, um 

estudioso da escola Eleata (racionalista = mente), encontra o exuberante corpo da 

personagem Lolita, (Maria Antonieta Poms, conhecida pelo apelido de ‘Furacão do 

Caribe’); não seria necessário lembrar, mas o corpo do professor é seduzido pelo da 

cubana, e o ‘intelecto’, já há tanto tempo em disputa com o ‘ventre’, é rebaixado e mesmo 

invertido: o professor, ao fim do filme, decide abandonar os estudos antigos e se dedicar 

ao cinema musical. Xenofontes se define como um ‘abstêmio’ ainda no começo de 

carnaval Atlantida, mas, caindo num estratagema dos personagens que desejavam 

transformar o filme épico sobre Helena de Tróia num filme carnavalesco, termina por 

beber cachaça. Embriagado pela bebida, o professor não apenas passa a aceitar os acenos 

da cubana, mas chega a vencer um inimigo usando o próprio corpo, tendo fugido deste 

inimigo por todo o filme. Em Carnaval Atlântida, a cachaça, um símbolo nacional – e 

sobremaneira ‘popular’–, é como que uma ‘poção dionisíaca’, que convoca os sentidos e 

inclina à ação. Esta sequência reitera um posicionamento da chanchada, poderíamos 

talvez superinterpretar, quanto a uma questão verdadeiramente filosófica: o ‘alto’, o 

                                                           
310 1955, Gilberto Martínez Solares. 
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‘mental’, ‘cerebral’, ‘ideal’, o ‘platônico’ mundo metafísico das ideias é como que 

‘trazido ao chão’, ao físico propriamente. (Lembremos do personagem de Sócrates em As 

Nuvens, comédia de Aristófanes, na qual o filósofo é representado como um ‘nefelibata’, 

um que ‘caminha-nas-nuvens’). O ‘cerebral’ não costuma funcionar na chanchada: basta 

que rememoremos o rebaixamento pelo uso do procedimento dedutivo holmesiano, em 

Sherlock de araque, por um dos personagens da dupla de protagonistas (Carequinha e 

Costinha): suas suposições sempre são contrariadas pela realidade, o que não acontece 

com o detetive de Baker Street. O erro, mote que tem valor elevado quando posto na 

balança das chanchadas, está com o terreno pronto. 

 

E não é sem razão que Vieira trata de um ‘corpo popular’ em O corpo popular, a 

chanchada revisitada, ou a comédia carioca por excelência; este corpo cômico-popular, 

que passara pelo Teatro de Variedades/Revistas, e também, muito significativamente, 

pelo Circo, reitera o seu pertencimento a uma linhagem do cômico, em que os corpos são, 

para usar uma expressão bergsoniana, ‘coisificados’: o palhaço é como que um ‘boneco 

grande’, exagerado, com movimentos maquinais, marcado pela repetição da routine que 

tem de apresentar. Não é também sem alguma conexão lógica a presença de Oscarito 

neste tipo de cômico, um ator que viera de família circense, estreando no picadeiro aos 

cinco anos; ou a de Grande Otelo, que, menor de idade, fugira com uma trupe mambembe 

de teatro, além de trabalhar com o famoso revisteiro Jardel Jércolis311. Algo como uma 

‘estética do circo’ seria, também, um dos elementos passíveis do carimbo de ‘popular’ 

nas chanchadas; os ‘números’ de palco, o próprio palco-picadeiro, o apresentador que os 

intercala (a versão circense do já citado compère, do Teatro de Revistas), e em especial, 

o humor físico-corporal circense: o ‘passo-em-falso’, o trabalho forte na expressão facial, 

sua ‘criancice’, sua inabilidade em operar os objetos mais simples (como na 

‘fenomenologia de Chaplin’ que faz André Bazin312), os tombos, as roupas gigantescas, 

a maquiagem, a violência simbólica entre os palhaços (que é como que um mascaramento 

da alegria que um dano ou a aparência de um dano a outro pode gerar no fruidor, como 

veremos no Capítulo V), certo ar ‘carnavalesco’ inerente à estética circense, e ainda sua 

relação com a Commedia dell’arte – teatro popular italiano do Século XV, indo até 

                                                           
311 Cf. Funarte – Portal das artes: http://www.ctac.gov.br/otelo/frameset.asp?secao=bienio e Oscarito, 90 
anos: http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-brasil/biografia-de-oscarito/. 
Acessados a 19/032018. 
312 Cf. BAZIN, André. Charlie Chaplin. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 
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meados dos XVIII, na França – reiteram o pertencimento da chanchada, por meio de 

‘empréstimo’ que faz ao circo, a um veio do Popular historicamente muito bem 

sedimentado. Um acerto lúdico onírico é ativado na apreciação circense, que passa, por 

meio de truques e ilusões, a ludibriar nossa percepção ‘normal’ da realidade (a 

prestidigitação é um exemplo excelente disso, mas mesmo as ‘marteladas que não 

machucam’ dos palhaços já fazem inferir que certas leis do ‘nosso mundo’ já não mais 

dão as ordens neste outro mundo, como veremos a seguir.   

    

 

IV.III.III. - O corpo Onírico: inversão e absurdo   

 

Como pode o homem ter prazer no absurdo? Onde quer que haja risos no 

mundo, isto acontece; pode-se mesmo dizer que, em quase toda parte onde 

existe felicidade, existe o prazer no absurdo. A inversão da experiência em seu 

contrário, do que tem finalidade no que não tem, do necessário no arbitrário, 

mas de modo que este processo não cause nenhum mal e seja concebido apenas 

por exuberância - isso deleita, pois nos liberta momentaneamente da coerção 

do necessário, do apropriado e experimentado, que costumamos ver como 

nossos senhores implacáveis; brincamos e rimos quando o inesperado (que 

geralmente amedronta e inquieta) se desencadeia sem prejudicar. É o prazer 

dos escravos nas Saturnais 313. 

 

 

Outra inversão: girando-se o corpo, também o mundo se vira de cabeça-para-baixo; há, 

no cômico chanchadesco, elementos absurdos, pontos-de-vista gerados a partir destes 

mundos invertidos: a máquina do tempo do professor Incognitus, um outro professor de 

Grego Antigo chamado Xenofontes, farsas as mais ‘farsescas’, ou seja, impossíveis, as 

expressões faciais de Oscarito, sempre em excesso, como se berrasse com o rosto, City 

Down, espécie de ‘cenário de cenário’ onde se passa Matar ou correr. Chanchadas não 

são filmes de fantasia, mas o cômico permite – ou convoca – certo onirismo, um regime 

                                                           
313 NIETZSCHE, Friedrich SS 213, O prazer no absurdo. ___________. Humano, demasiado humano I: um 
livro para espíritos livres. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  p. 131. (No 
original, em alemão: “Freude am Unsinn. —Wie kann der Mensch Freude am Unsinn haben? So weit 
nämlich auf der Welt gelacht wird, ist diess der Fall; ja man kann sagen, fast überall wo es Glück giebt, giebt 
es Freude am Unsinn. Das Umwerfen der Erfahrung in’s Gegentheil, des Zweckmässigen in’s Zwecklose, des 
Nothwendigen in’s Beliebige, doch so, dass dieser Vorgang keinen Schaden macht und nur einmal aus 
Uebermuth vorgestellt wird, ergötzt, denn es befreit uns momentan von dem Zwange des Nothwendigen, 
Zweckmässigen und Erfahrungsgemässen, in denen wir für gewöhnlich unsere unerbittlichen Herren 
sehen; wir spielen und lachen dann, wenn das Erwartete (das gewöhnlich bange macht und spannt) sich, 
ohne zu schädigen, entladet. Es ist die Freude der Sclaven am Saturnalienfeste.”) 
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não-realista e mesmo anti-realista, como na já citada cena da imaginação de Grande Otelo 

vs. a visão do produtor em Carnaval Atlântida. A “comédia é um tipo de exemplo de que 

nada real é totalmente lógico”, explica Feibleman314, enquanto Mendes reitera que o fato 

de que  

 

a obsessão aristotélica não é o real (como no drama naturalista), mas a lógica 

aplicada à construção de uma imagem de mundo, a ideia de que deve haver 

uma razão e fim para as ações humanas. A repetida exigência de 

verossimilhança nessa convenção dramática não visa ao fingimento da verdade 

com fins de exclusivo deleite formal, mas sim ao engendramento de uma ação 

'verdadeira' e 'universal'; verdadeira porque universal, porque coerente e 

convincente, porque exemplar e modelar, e que ao se propor como imitação do 

mundo, dá sentido ao mundo. O que não cabe, assim, no drama aristotélico é 

o nonsense e a inação.315 

 

Uma estética do onírico, então, permite mesmo o absurdo fora do sonho ou da imaginação 

dos personagens, como a mais ou menos 1:18:20 de Mulheres à vista, quando o 

personagem Baiano (Zé Trindade) encontra-se numa ‘encrenca’ dentro dum número 

musical: poucos músicos da orquestra vieram, pois não aceitaram tocar sem o pagamento. 

Nesse momento, Zé trindade passa a reger tosca e desorganizadamente a orquestra, 

resultando numa música absolutamente cacofônica – uma sucessão de ruídos gerados por 

instrumentos musicais, que vai se transformando suavemente em música circense. Da 

batuta, Trindade vai para o contrabaixo e toca-o desastradamente; e deste para a tuba, da 

qual sai um gato quando assoprada (possível alusão a Tem gato na tuba, marchinha de 

1947 composta por Edson Nemoto); toca ‘destrambelhadamente’ um trombone e volta à 

regência da orquestra, mas com um pedaço deste último instrumento - a vara - ao invés 

da batuta. Nosso protagonista tenta apenas ganhar dinheiro com o espetáculo, mas termina 

agradando o público, que ri de um número que, a considerar pela orquestra, não seria de 

comédia - ainda mais uma comédia ‘pantomímica’ com um maestro que não 'mestra' 

ninguém.  

                                                           
314 FEIBLEMAN, James. The meaning of comedy. The Journal of Philosophy, v. 35, n. 16, p. 421-432, 1938. 
No original, em inglês: “Comedy is one kind of exemplification that nothing actual is wholly logical”, p. 421) 
315 MENDES, 2008, p. 3. 
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 O cômico do ‘armengue’, da gambiarra, do improviso absoluto, apresenta uma ‘figura 

do povo’, por assim dizer (o apelido do personagem, Baiano, dá margem a essa 

interpretação, uma vez que retirantes nordestinos compunham grande parte da ‘massa 

popular’ do Rio de Janeiro, onde se passa o filme) a reger um conjunto musical o menos 

popular possível, o de uma orquestra de música de câmara. A querela entre o popular e o 

erudito, nesta sequência, emula uma estratégia-base da poética das chanchadas: o popular 

‘regendo’ o erudito, tudo resultando numa espécie de caos celebratório e de riso.  

 

Acontece que aquilo mesmo que torna esse herói irrisório - a inconsciência de 

seu pedantismo, avareza, burrice etc - é o que contribui para transformá-lo 

numa criança aos nossos olhos, livre para agir fora dos rigores de um padrão 

adulto de comportamento. Ao atuar de modo louco, absurdo, extravagante, ao 

dar-se o direito de dizer bobagens, a personagem cômica nos dá a impressão 

de manter intacto aquele "patrimônio lúdico" da infância a que Freud se refere 

e que o espectador sente ter perdido em nome das exigências sociais de 

Figura 44 Zé Trindade em Mulheres à vista Figura 43 Zé Trindade em Mulheres à vista (2) 

Figura 46 Zé Trindade em Mulheres à vista (4) Figura 45 Zé Trindade em Mulheres à vista (3) 
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coerência e seriedade316.  

 

Abandonando brevemente a análise interna e visitando alguns dados frios, nos são caros 

os resultados/direcionamentos obtidos por Jaak Panskeep, do campo da neurociência 

comportamental, no artigo Beyond a joke: from animal laughter to human joy?. Lá, lemos 

que 

 

a capacidade de rir emerge no início do desenvolvimento infantil, e talvez 

também na evolução do ‘cérebro-mente’ dos mamíferos. De fato, crianças 

pequenas, cujo senso de humor semântico é marginal, riem e gritam 

abundantemente no meio de suas brincadeiras violentas.317 

 

Emergindo no desenvolvimento infantil, não impressiona que o cômico tenha qualquer 

coisa de ‘pueril’, de irresponsável, como Cleise Mendes traz acima. Nesse sentido, por 

exemplo, pode-se fazer um pequeno paralelo entre as chanchadas e certos desenhos 

animados, em especial o caso do Pica-Pau (Woody Woodpecker, Walter Lanz Studio, 

1940), mas também de uma série de outros títulos da chamada Idade de Ouro da animação 

americana (Tom e Jerry, os Looney Tunes e Wile E. Coyote and the Road Runner, mais 

conhecido no Brasil como Papa-léguas): tanto numa perspectiva ‘ética’, quanto numa 

outra, ‘estética’, é possível reconhecer traços de semelhanças no que tange ao mundo 

cômico da fantasia, no qual as mais diversas leis naturais são desconsideradas (e com 

pouca ou nenhuma preocupação com como o espectador lidará com isso, diferentemente 

das quebras de leis que ocorrem em dramas realistas) pela simples possibilidade do riso. 

Dissemos ‘ética’, porque é incontornável a dubiedade moral de personagens como Pica-

pau ou Pernalonga (ou mesmo sua crueldade injustificada, em alguns casos): “um dos 

personagens mais populares dos cartoons tem sido o violento e frequentemente amoral 

trickster Woody Woodpecker”318, lemos em The mythical zoo: An encyclopedia of 

animals in world myth, legend, and literature.   

                                                           
316 MENDES, 2008, p. 170. 
317 PANKSEPP, Jaak. Beyond a joke: from animal laughter to human joy?. Science, v. 308, n. 5718, p. 62-63, 
2005, p. 62. (No original, em inglês: The capacity to laugh emerges early in child development, and perhaps 
in mammalian brain-mind evolution as well. Indeed, young children, whose semantic sense of humor is 
marginal, laugh and shriek abundantly in the midst of their other rough-and-tumble activities.) 
318 Cf. SAX, Boria. The mythical zoo: An encyclopedia of animals in world myth, legend, and literature. Abc-
Clio, 2001. SAX, Boria. The mythical zoo: An encyclopedia of animals in world myth, legend, and literature. 
Abc-Clio, 2001, p. 82. (No original, em inglês: “One of the most popular cartoon characters has been the 
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O trickster é um dos anti-heróis com os quais trabalha Joseph Campbell em seu junguiano 

Herói de mil faces: uma espécie de ‘espírito da natureza’, que age ora prejudicando, ora 

ajudando os humanos. Na mitologia Tupi-Guarani, trazendo para uma realidade cultural 

mais próxima, teríamos a Caipora, o Curupira e o Saci-Pererê como perfeitos tricksters, 

pregando peças em caminhantes desavisados. Além deste elemento ético-moral, há outra 

semelhança da mesma natureza no binômio chanchada-desenho animado, e basta que 

lembremos como são os personagens ‘estrangeiros’, nestes desenhos, em especial o caso 

do ‘cientista-alemão’: são sempre tratados com um sotaque risível (adaptado pela 

dublagem, naturalmente), como figuras esquisitas, incomuns, idiossincráticas, na chave 

do ‘cientista louco’. Da mesmíssima maneira as chanchadas trataram seus estrangeiros e 

cientistas, como vimos tanto na seção do Popular quanto na da Paródia: algo como uma 

certa cientificidade está em confronto, nesses casos, com seu oposto, o mundo da 

desrazão, em que quem dita as regras não é o tirano, mas o bobo-da-corte.    

 

                                                           
violent and frequently amoral trickster Woody Woodpecker”.  
 

Figura 47 Pica-pau (Woody Woodpecker) Figura 48 Tom & Jerry 

Figura 49 Pernalonga (Bugs Bunny) Figura 50 Papa-Léguas (Wile E. Coyote and the Road Runner) 
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319 Interessante, ao 

menos para nós, tal 

semelhança: trata-se do 

mesmo período (em 

torno da virada do século 

passado), tratam-se de 

formas de humor de 

dentro de um horizonte 

em comum. Notável 

diferença é a seguinte, 

cremos: as chanchadas 

eram feitas para crianças 

e adultos (e quem lhes 

fosse possível alcançar), enquanto os desenhos tinham, no seu público alvo, quase que 

exclusivamente crianças (‘quase’, pois temos, por exemplo, o uso do Fígaro, do Barbiere 

di Siviglia, de Rossini, como trilha sonora em um episódio de Pica-pau – estratégia essa 

que não é nem um pouco incomum em vários destes desenhos320 –, e tal uso não desejaria 

convocar elementos de uma enciclopédia cultural num público que está em plena e 

efervescente formação mental, as crianças). Estratégias lúdico-oníricas, então, que 

podemos identificar em desenhos infantis, estão presentes no cômico chanchadesco, 

notavelmente na convergência do riso com o sonho e com todas as liberdades que podem 

proporcionar: ético-moral, física, social, financeira, para citar alguns exemplos. Além 

disso, uma certa crueldade se apresenta no ‘violento e amoral’ desenho do Pica-Pau, e se 

repete à exaustão nos outros desenhos citados: essa crueldade aponta para uma possível 

convergência entre uma discussão específica que faremos em V.V.I. e o caso dos 

desenhos.    

 

 

                                                           
319 O professor, cujo nome remete ao baixo corporal e estabelece uma piada com a genitália masculina, 
tanto em Alemão quanto em Inglês, é representado, neste desenho e nos dessa família, em consonância 
com os  ‘intelectuais’ das chanchadas  - risíveis, rebaixados. 
320 Sobre este assunto, ver GOLDMARK, Daniel; TAYLOR. The cartoon music book. Chicago Review Press, 
2002. 

     Figura 51 O Professor Grossenfibber (ou Dingledong), de Pica-Pau   
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Mas, afinal, até onde se pode suspender a cortina da descrença? Quem são os deuses da 

tal ‘fé poética’ de que nos fala Samuel Taylor Coleridge, que teríamos de reverenciar? E, 

lembrando a expressão do irônico Kierkegaard, o quão longe pode chegar o ‘salto de fé’ 

necessário para a ‘fé poética’ de que um mundo por nós fabricado, diante de nós, vive 

uma vida própria? A tragédia, o drama naturalista ou qualquer outra forma de arte também 

demandará um ‘jogo’, um pacto com o espectador; isso é evidente. Mas, o que 

impressiona mais? Que Édipo tenha arrancado os olhos e se abandonado pelo incesto com 

Figura 54 Tom & Jerry Figura 55 Frajola (Sylvester) 

Figura 53 Tema da morte em Pernalonga 
Figura 52 Patolino (daffy Duck) 
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sua mãe (o que é bastante impressionante, diga-se sem necessidade e de passagem), ou 

que os gregos vissem Sócrates morar sobre as nuvens na comédia homônima de 

Aristófanes, e isso não impressionasse nem um pouco? Argumentando melhor: existe 

uma quantidade imensa de absurdo no humor: por que este absurdo, ele mesmo, não 

impressiona? Haveria, talvez, uma diferença de ‘fé’ no caso do pacto poético da comédia? 

O fato é que esta chave-de-leitura, esta comparação com os desenhos animados nos 

permite fazer conjecturas acerca do pacto lúdico entre o espectador e a obra cômicos. O 

exagero e o absurdo inevitavelmente levam a uma apreciação farsesca da obra (e por isso, 

como veremos, Henri Bergson talvez tenha se enganado quanto à ausência da participação 

da emoção no fenômeno cômico), a farsa como ‘o que não acontece de verdade’, ‘de 

verdade’ à maneira que dizem as crianças. A farsa é caricatural: extremamente exagerada 

e, como consequência, ‘improvável’. Mas lembremos que o regime da comédia esgarça 

os limites impostos pelos regimes aristotélicos – em que o impossível plausível é melhor, 

numa estória, do que o possível implausível; aqui, no cômico, por outro lado, é quase 

como se o que não é plausível se apresentasse como o ‘desejável’, pois, quanto mais 

exagero e absurdo, mais riso.  

 

IV.III.IV. Um ‘anti-vilão como estratagema narrativo   

 

 

Os mais diversos elementos em 

disputa se fazem via corpo e 

existe, como depreende-se das 

imagens acima apresentadas, uma 

oposição entre corpos magros 

(anti-heroicos) e corpos fortes 

(heroicos, monomíticos). Vimos 

que esta dimensão, a do ‘anti-

heroismo’ cômico-paródico, é 

uma constante no gênero, mas, 

aqui, cabe notar uma outra faceta, 

outro elemento desta mesma dimensão, mas numa chave extremamente original por parte 

Figura 56 Cabrobró, de Sherlock de Araque 
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da obra, ao menos em relação ao mundo próprio da chanchada: o do ‘Anti-vilão’, 

encarnado em Cabrobó, de Sherlock de araque.  

 

É uma espécie de ‘vilão-cômico’, inversão que nos parece mais estranha e incomum que 

a do herói-cômico: Cabrobró conversa conosco, espectadores, quebrando a quarta parede 

e falando sobre o próprio filme; aparece na Delegacia de Polícia apenas para ‘pedir um 

copo d’água’, sendo que é procurado pela instituição; ajuda Deodato e Sertório, agentes 

policiais do filme, a encontrar os verdadeiros vilões da trama principal; e finalmente, é 

libertado pela Polícia, abraçando a todos os presentes. Ato contínuo, todos os abraçados 

passam a dar falta de suas carteiras. Trata-se de um ‘malandro’321, e sua indumentária 

reforça a suposição.  

 

É curioso pensar na ideia de um ‘anti-vilão’, e mais além, no fato deste encontrar-se, 

semioticamente, na mesma região iconológica do ‘malandro’, com esta sua roupa, 

gravata, cigarro, piteira, chapéu, jeito de falar. Curioso, ora, porque este também é o lugar 

semiótico de um dos tipos de anti-herói, do próprio ‘malandro’, herói picaresco. Na figura 

do malandro, em Sherlock de Araque, temos um personagem que é codificado como vilão, 

mas que também é codificado com um tipo de herói cômico (o anti-herói pícaro). Além 

de reiterar o uso deste elemento no gênero, temos também o embaralhamento de códigos 

próprio da comédia e das chanchadas. Ainda sobre a singularidade de Cabrobró, é ele 

quem nos ‘apresenta’ o filme, comenta sobre os personagens, enredo, responde à pergunta 

que imagina que nós, espctadores, lhe faríamos: 

 

  – Como? Quem sou eu? Haha, já vão saber daqui a pouco... agora estou aqui para começar a nossa estória. 

Preste atenção...   

 

É o caso de um vilão como Mestre-de-cerimônias, como o Compére que vimos ser parte 

integrante da estética do teatro de revista, na seção sobre o Popular, e que subia ao palco 

entre os números, fazendo conexões entre estes. No caso de Cabrobró, tal ‘costura’ 

                                                           
321 Cf. CÂNDIDO, Antonio. A dialética da Malandragem. In: ________. O discurso e a cidade. São Paulo: 
Duas Cidades, 1985. 
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representa um caso não só de comicidade bastante distinto, mas também evoca estratégias 

de um certo cinema moderno, como veremos posteriormente. Mais ainda, temos um 

mecanismo que está conectado com a ideia do ‘mundo-de-cabeça-para-baixo’, citada 

acima: o cômico, aqui, permite que a natureza de certos elementos – o vilão, por exemplo 

– se inverta ou se metamorfoseie poeticamente, de maneira que, fosse um drama, a 

estratégia poderia se perder com muito mais facilidade (não que seja impossível, 

evidentemente; mas, ao menos em tese, não nos surge a imagem de um vilão que, 

quebrando a quarta parede, ainda conseguisse manter o tom ‘dramático pleno’ da obra, 

sem ‘cair’ em algum grau de comicidade – o que não está, de maneira alguma, invalidado 

aos dramas).  

 

Voltemos aos casos mais genéricos da comicidade corporal, menos ou não realizados 

parodicamente, nas chanchadas. Um destes, tanto em termos de montagem, quanto de 

timming da câmera, além da atuação milimetrada de Oscarito e Zezé Macedo é o que se 

encontra próximo aos 00:57:04, em De vento em popa, uma das mais divertidas e longas 

(sete minutos) cenas de pantomima do cinema nacional, quando Chico e Madame Frou-

Frou realizam uma espécie de balé de pantomima, no qual os personagens encontram-se 

num mesmo quarto e preparam-se para dormir, mas não se veem; deitam-se, cada um em 

uma cama posta uma ao lado da outra, e puxam o interruptor de seus abajures no mesmo 

instante. Com uma mise-en-scene cuidadosa, poucos cortes, valorizando movimentos 

laterais e o durar dos planos, nos quais ambas as personagens aparecem para nós, mas não 

se notam, algo como um ‘suspense-cômico’ se cria, na medida em que o adiamento do 

encontro é suspensão; e a movimentação dos corpos, sua administração pelo cenário, 

segue uma dança (por assim dizer, a dança para a música que ouvimos, mas eles, não).  
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Figura 57 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em 
popa 

Figura 58 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em 
popa (2) 

Figura 59 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (3) Figura 60 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (4) 
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 A música, inicialmente, trabalha com sopros 

agudos e graves e começa assim que Chico entra 

no quarto em que já se encontra, preparando-se 

para dormir, Madame Frou-Frou. Alternando-se 

entre staccatos e legatos, soa ora longa, ora 

interrompida. Cordas, em crescendo, elevam a 

‘tensão’ cômica, culminando em alto volume 

quando Chico percebe sua companheira de 

quarto. O som diegético não pertence a este 

momento, e não é oferecido nem a nós, nem aos 

personagens (que se descobririam, caso se 

ouvissem), a não ser quando direcionado estritamente ao efeito cômico: é o caso de 

quando ambos sentam-se, de costas um para o outro, na cama, e servem-se de água. Chico, 

ao terminar de encher seu copo, continua ouvindo o som de água derramando (Madame 

Frou-Frou se servindo), e a mesma rotina se repete ao contrário, com ela notando o som 

que ele faz ao se servir. Tudo, música e mise-en-scene, está perfeitamente alinhado com 

a forma de cômico que vemos: uma espécie de surrealismo da pantomima, como se fosse 

um esquema de suspense, mas cujo tensionamento leva ao riso, e não ao susto, num tom 

completamente inverossímil, em que a coincidência e a sincronia servem à comédia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 Oscarito e Zezé Macêdo, em De vento em popa (5) 
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V. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ANALÍTICO-CONCEITUAIS  

        

Comecemos reiterando. Os objetivos deste trabalho consistem do seguinte: 1, mapear os 

paradigmas negativo e positivo da interpretação da chanchada; 2, suprir, ainda que sem 

esgotar, material de análise fílmica/imanente das chanchadas, pois só se ‘falava dos 

filmes’, como vimos na revisão bibliográfica - não se examinava; 3, juntar ambos (1 e 2) 

para testar a ‘interface texto-contexto’, ou seja, intercruzar nossa exegese imanente com 

a ‘história’ das interpretações das chanchadas; e 4, ver o que a análise imanente pode 

oferecer de novo à interpretação do gênero.  

 

Nesta exposição feita até aqui, por um lado, procuramos os rastros estéticos, pela via do 

Popular, do Paródico e do Cômico, nas obras do gênero, daquilo que fora revisitado 

epistemologicamente; e por outro, por assim dizer, escavamos e identificamos marcas 

que, no marchar bruto da história, são pisoteadas e deixam, no máximo, vestígios: os 

casos da chanchada como filme moderno e da chanchada como Eztetyka da fome, tratados 

mais abaixo. Houve um Argumentum ad verecundiam, um apelo à autoridade (intelectual, 

mais do que tudo) que fora subvertido no processo de revaloração do gênero: como? Posto 

de maneira mais sofisticada, desejou-se “a demonstração dos motivos para a diferença de 

um clima moral (‘por que brilha aqui este sol de um juízo moral e medida de valor 

fundamental - e ali aquele outro?’)”322 na geografia de gênero da chanchada. Este 

‘escavar e identificar’ marcas só foi possível na conjunção do estudo da fortuna crítica da 

chanchada com a análise da materialidade expressiva dos filmes; e uma ‘meta-análise’, 

uma revisão epistemológica dos resultados interpretativos deste processo, é o que se 

apresenta a seguir.   

 

V.I.  A tresvaloração da chanchada, ou O pêndulo da cultura 

 

                                                           
322 NIETZSCHE, Friedrich; DE SOUZA, Paulo César (trad.). A gaia ciência. Editora Companhia das Letras, 2017. 
P 58, SS 7. (No original, em alemão: [...] der Nachweisung der Gründe für die Verschiedenheit des 
moralischen Klimas („w e s s h a l b leuchtet hier diese Sonne schen Grundurtheils und Hauptwerthmessers 
— und dort jene?“) 
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Um gênero, nos parece, realiza um procedimento dialético. Por suposição, imaginemos o 

‘primeiro gênero’, ‘puro’; neste gênero, entretanto, existe o germe de seu destronamento, 

uma vez que outra forma que lhe seguisse no tempo estaria numa relação inextrincável 

com o ‘primeiro gênero’: seja por negação, seja por incorporação de quaisquer elementos 

seus. O sentido da dialética hegeliana (tese + hipótese = síntese, e logo uma síntese é uma 

hipótese novamente...)323, por sua vez, ilustra também a já discutida ideia do gênero como 

estabilidade em fluxo, em Mittell (as formas culturais, num processo em que ao mesmo 

tempo são atravessadas por outras formas, se mantêm: são os gêneros). Este esquema 

existe numa trama de valores, mas esta ‘trama’ não é aristotélica, pois é elíptica, 

emaranhada, em espiral, e de maneira alguma ‘teleológica’.  

 

Não é nenhuma novidade que, com o passar do tempo, o valor que se atribui a formas 

culturais varia: o jazz, que hoje em dia pouco se discutiria ser ‘música sofisticada’, já foi 

‘música de negros’ nos Estados Unidos, ou, mesmo para um intelectual, como Theodor 

Adorno, pouco além de ‘cultura popular massiva’, o sul de um norte schönberguiano324. 

Este trabalho é um estudo de caso desta natureza ‘pendular’ dos valores na cultura: nos 

coube esquadrinhar os motivos desta dialética, os elementos deste fluxo, nas chanchadas, 

especificamente. Assim, delineia-se aqui uma certa característica ‘pendular’ do gênero, 

ao menos valorativamente: ele oscila, mas tendo um centro de gravidade – cultural, social, 

moral, estético, poético, epistemológico etc.   

 

Este ‘pendular’ se exibe no ato de se revalorizar algo do passado, modificar e 

‘modernizar’, de acordo com os novos valores regentes, as taras das balanças, adequando-

as aos pesos, e a partir de então, reavaliar – procedimento que, ainda na Introdução, 

chamamos de Antiquariato da cultura. Este capítulo ambiciona dar conta deste 

movimento valorativo de pêndulo pelo qual passa o gênero das chanchadas, intercruzando 

os indicadores de nossas análises e aqueles pertencentes aos discursos sobre os filmes, 

mas também revisitando questões metodológicas – o gênero – e ainda sugerindo, mesmo 

                                                           
323Cf. Hegel's Dialectics, 2016. In: Stanford Enciclopedia of phylosophy. Disponível em 
https://plato.stanford.edu/entries/hegel-dialectics. Acessado a 10/01/2018. 
324 Sobre a relação de Theodor Adorno com o Jazz, Cf. WITKIN, Robert W. Why did Adorno “hate” 
jazz?. Sociological theory, v. 18, n. 1, p. 145-170, 2000. 
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que rapidamente, algumas interpretações que aparentam encontrar-se ‘fora-da-curva’ 

hermenêutica das chanchadas.  

 

O juízo que se faz sobre determinada coisa como que pendula – não como num pêndulo 

newtoniano, em que a força é transferida, por diversas esferas, de um lado a outro, ou 

seja, gerando apenas um movimento horizontal; mas como no Pêndulo de Foucault, em 

que o peso oscila como se estivesse sobre uma Rosa-dos-Ventos, sendo cada movimento 

diferente do seguinte. Se o Pêndulo de Foucault se movimenta desta forma por conta da 

variação de posição do eixo da Terra, no nosso caso abstrato, a rotação terrestre é metáfora 

para todo tipo de potências e constrições, sociais, poéticas, técnicas etc., que atuam e 

interferem no desenho que realiza o pêndulo da cultura.   

 

          

                              

 

        

   

              

  

 

 

 

O que se pode concluir, de fato, é que mesmo um gênero que ‘acabou’ (se dissolveu em 

outras formas, como a que impera nos filmes dos Trapalhões, p. ex.) está sujeito à 

reinterpretação, fazendo parte de um campo de batalhas hermenêutico em que 

“violentar, ajustar, abreviar, omitir, preencher, imaginar, falsear e o que mais seja próprio 

da essência do interpretar”325 é o que está em jogo. Por conta disso, tentamos evitar os 

juízos de valores sobre os blocos interpretativos: uma interpretação pode ser melhor ou 

                                                           
325 Nietzsche, Friedrich. Terceira Dissertação - O que significam ideais ascéticos? Genealogia da moral: um 
escrito polêmico. Trad. Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia de Bolso, 2015 (1887). P. 130, SS 24. 
 (No original, em alemão: [...] (auf das Vergewaltigen, Zurechtschieben, Abkürzen, Weglassen, Ausstopfen, 
Ausdichten, Umfälschen und was sonst zum W e s e n alles Interpretirens gehört) [...].  

 Figura 62 Pêndulo de Foucault Figura 63 Pêndulo de Newton 
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pior, mas é sempre referente a um terreno epistêmico que lhe nutre e mantém e será como 

que a planta deste terreno, evidenciando o material que o compõe.   

 

V.II. O gênero como Interface textual-contextual 

 

Nos parece que uma confluência metodológica entre análises de texto (fílmico) e de 

contexto (fortuna crítica) é cara porque, ao ver o gênero fílmico como categoria cultural, 

‘liberta’ o corpus, e os filmes não mais precisam caber na caixa do gênero pré-

estabelecido; por exemplo, acerca das obras aqui analisadas não nos interessa, em 

absoluto, discutir se são ou não ‘chanchadas’, mas reconhecemos o fato de 

compartilharem estratégias num grau altíssimo – que é o que compõe um gênero.   

 

Nesse sentido, Jason Mittel (2001, 2004) desenvolveu o que chamou de 

abordagem cultural dos gêneros, não mais centrada exclusivamente em 

análises textuais, mas defendendo que o historiador do gênero busque “traçar 

as formas mutantes sob as quais a categoria genérica opera culturalmente” 

(Ibid., 2004, p. 61), e que tente perceber, nos diferentes contextos históricos, 

como determinados gêneros foram distintamente identificados, avaliados e 

definidos.326  

 

 

Um outro ponto a se discutir neste subtópico é o de que a 'virada epistemológica' em 

relação à chanchada é, por sua vez, a ‘história’ mesma do gênero: o nome antes definia 

algo ruim, e sua transformação num adjetivo com ‘boa-consciência’, no segundo bloco 

interpretativo, mostra que a composição de gênero, de fato, dá-se a partir das mais 

diversas estratégias, e não necessariamente por avaliações ‘positivas’ daquilo que está 

sendo julgado:  

 

a percepção da existência de um conjunto de filmes brasileiros com traços 

semelhantes – principalmente, o que era visto como sua constante má 

qualidade – é perfeitamente capaz de levar a consolidação de um gênero. 

Afinal, como mostrou Rick Altman (1999, p. 33), “os filmes freqüentemente 

adquirem identidade genérica por conta de defeitos e fracassos semelhantes, e 

não somente por qualidades e triunfos compartilhados” 327.  

 

                                                           
326 DE LUNA FREIRE, 2011, p. 67.  
327 Ibid., p. 68. 
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Vimos que os jornais já usavam ‘chanchada’, mesmo quando falavam de teatro. Uma 

espécie de demarcação de gênero, demarcação ‘negativa’, e tal valoração passou aos 

filmes, mais tarde. Entretanto, foi o movimento de chamá-la de gênero, de pesá-la na 

balança da cultura (como vimos no capítulo sobre a questão do gênero, a palavra mesma 

determina separação, escolha, escrutínio, exclusão; e ‘irmanar’ um texto a um grupo de 

textos é também ‘obrigá-lo’ aos mesmos valores do grupo) que, posteriormente, chega a 

afirmar-se na noção (inequívoca, crê esta tese) de ser a chanchada o único gênero 

nacional:  

 

[...] podemos dizer que a partir do uso reticente e em itálico da palavra 

chanchada na imprensa dos anos 1940 e posteriormente no livro de Alex Viany 

(1959), e da difusão de seu uso nos anos 1960 (como desvalorização) e 1970 

(para reabilitação), foram estudos consagrados como os de João Luiz Vieira e 

Sérgio Augusto que consolidaram a regenerificação definitiva da chanchada 

ao longo dos anos 1980, reinterpretando, redefinindo e reavaliando o gênero e, 

finalmente, lhe consagrando um status hoje absoluto, positivo e indiscutível 

não apenas de gênero, mas, sobretudo, de gênero nacional.328  

 

Valendo-nos novamente das palavras de Luna Freire, nos seria possível ilustrar também 

a parte metacrítica deste nosso trabalho, na medida em que, 

 

ao analisarmos os discursos genéricos sobre a chanchada [e as formas poéticas, 

em nosso caso, das obras], o objetivo deste artigo não foi chegar a uma 

inexistente definição correta do gênero (seja o carnavalesco, seja a 

chanchada), algo indesejável e inviável diante de mapas genéricos que se 

sobrepõem um após o outro, mas, como sugere Jason Mittell (2001, p. 9, 2004, 

p. 14), explorar as formas concretas através das quais o gênero foi 

culturalmente consolidado. Dessa forma, podemos aprender muito não 

somente sobre a chanchada e sobre a história do cinema brasileiro, mas sobre 

as formas que a história desse cinema foi construída e reconstruída nas últimas 

décadas. Os filmes podem permanecer os mesmos, mas os gêneros aos quais 

eles são identificados ao longo do tempo não são de modo algum estáticos e 

imutáveis.329  

 

A importância da paródia para a chanchada nos parece incontestável – vimos nas análises, 

mas confirmaremos logo abaixo. Há, todavia, uma relação incontestável entre ‘paródia’ 

e ‘gênero’: uma vez que a paródia é releitura, diálogo com estratégias de outras obras – 

do mesmo gênero da que parodia, ou não –, o gênero, como classe de textos, é a 

                                                           
328 Ibid., p. 82. 
329 Ibid., p. 83. 



134 
 

enciclopédia sobre a qual a paródia rabisca, ‘palimpsesticamente’. Assim, por exemplo, 

se tivéssemos analisado os filmes apenas em sua imanência/textualidade, poderia ser que 

identificássemos a paródia como uma constante; apesar disso, não seria tão óbvia a 

identificação da mesma como elemento em fluxo, indo do Teatro de Revistas e chegando 

aos filmes de nosso corpus, nem seria possível relacionar a paródia com a noção de mera 

imitação de Hollywood, noção esta que tem presença forte, como agente de negativação, 

no capítulo III. De Alô, alô, carnaval, em 1936, até Nem Sansão, nem Dalila, não se trata 

do mesmo objeto o que aqui se chama ‘paródia’; a história da forma de realizá-la é 

exatamente o que, aqui, se lê como gênero em fluxo: a materialidade expressiva em suas 

mudanças, mas enquanto permanece coesa. Na medida mesma em que um gênero é 

disputa, a paródia é um expediente bélico: em sua derrisão, altera o desenho das linhas 

dos territórios de gênero.  

 

V.III.  Algumas questões em torno da Paródia  

 

Utilizar a Paródia como eixo analítico, como ferramenta metodológico-conceitual para 

interpretar os filmes, se mostrou bastante compatível com uma das intenções desta 

pesquisa de doutorado: a de deixar ver elementos do discurso sobre as chanchadas (os 

substantivos e adjetivos utilizados para falar dos filmes) e da valoração destas nas próprias 

obras. Seja, por um lado, a ‘imitação’ — a ‘paródia feita a decalque’, ‘mimesis mal-feita’, 

reprodução massiva de ‘cultura de massa’ — ou por outro o ‘devoramento carnavalesco’ 

— a ‘paródia original’, que poria de cabeça-para-baixo os códigos dos seus modelos de 

referência; o material analisado permite esgarçar a interpretação para ambos os lados, 

ainda que este trabalho, como já explicado, se alinhe mais à segunda corrente 

interpretativa acerca das chanchadas. Esta segunda corrente, que encontra-se na esteira 

dos Estudos Culturais, aqui mostra dever muito aos estudos de Mikhail Bakhtin, também 

como no caso do popular: ‘o carnavalesco como estética da inversão’, ideia promovida 

em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais, é central para reinterpretação da paródia chanchadesca numa chave positivada. 

 

E assim como – vimos no subtópico acima  –  a paródia é uma espécie de ‘ferramenta de 

gênero’; todo gênero também se faz, em determinada medida, como 'imitação', a exemplo 
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da citação sobre Homero e a convenção no Capítulo III: além da própria ‘imitação 

interior’ ao gênero, ou seja, aquilo que se repete em obras determinadas e termina por 

fazê-las ser de uma mesma natureza, mais importante, para a paródia, é a ‘imitação 

exterior’, ou aquilo que se ‘rouba’ a outros gêneros: o Western imita quadrinhos e 

narrativas épicas, o musical emula ópera e teatro de variedades, mesmo o drama é 

'tragédia mitigada'; por qual razão específica, podemos novamente questionar, a imitação 

das chanchadas seria inferior? 

 

 

V.III.I.  O Ressentimento cultural-desenvolvimentista vs. a paródia como 

poética do contre-plongée 

 

Numa brevíssima análise que Ismail Xavier faz do filme Coração Iluminado330, em um 

artigo intitulado Figuras do ressentimento no cinema brasileiro dos anos 90, o autor nos 

explica, quanto ao filme, que, 

 

nesta fixação num estado ou situação do passado, ou em algo que acaba de se 

perder, há um potencial dramático ligado a projetos de vingança adiados, 

remoídos, que encontram no cinema uma variedade de manifestações que 

tornam a figura do ressentimento um dado notável que vale explorar, quase um 

diagnóstico nacional (ou continental).331 

 

Não só concordamos com o fato de o ressentimento ser algo que vale explorar, mas 

pensamos que deve levar para além de um diagnóstico nacional (ou continental), por 

exemplo, sendo explorado quanto ao pensamento brasileiro sobre cinema, que é um dos 

âmbitos desta tese. Quem são os patronos do pensamento nacional sobre cinema? Glauber 

Rocha, Paulo Emílio Salles Gomes, Alex Viany, Jean-Claude Bernardet; salvos certos 

momentos de exceção, estão todos associados, por suas próprias palavras, na revisão 

bibliográfica, com figuras do ressentimento, no sentido de que respondem desta maneira 

às chanchadas. Isso não é necessariamente ‘ruim’: uma farta vertente epistemológica se 

formou sobre este elemento, e não só epistemológica, mas também política, pragmática: 

                                                           
330 Hector Babenco, 1998. 
331 XAVIER, Ismail. Figuras do ressentimento no cinema brasileiro dos anos 90. Aniki: Revista Portuguesa da 
Imagem em Movimento, v. 5, n. 2, ps. 311-332, 2018. Citação da página 312. 
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o fazer cinematográfico se sofisticou a partir destas críticas, como comumente acontece 

nas ressacas das marés da história. Aqui, ainda que nos pareça sermos os primeiros a 

propô-la, não temos como objetivo fundamental entender, explicar ou analisar esta 'forma 

de vida cultural', por assim dizer, que chamamos de ressentimento sub-

desenvolvimentista. Todavia, uma leitura da tese sem qualquer conhecimento de tal 

fenômeno interdita, ao menos em parte, o entendimento do primeiro bloco interpretativo, 

que lhe procede, que lhe tem como ambiência, ou seja, não existiria sem tal ressentimento. 

Além disso, interditaria também o entendimento do segundo bloco, uma vez que este, em 

alguns casos, sublima o ressentimento (como no aceitar somente a comédia crítica), e em 

outros, se opõe ao primeiro em diversas facetas, e a faceta da troca do 'ressentimento' pela 

'celebração' é uma delas. Cabe, então, afirmar que, ainda que não esteja na seara de nossos 

objetivos dar conta deste 'conceito', nos pareceu adequado e mereceu um 

desenvolvimento, mesmo que en passant.  

 

Tal ideia pode ser fundamentada no que Bernardet diz sobre a paródia: que  

 
apresenta então uma imagem do subdesenvolvimento conveniente para o 

modelo opressor, pois, para este, é satisfatório que o subdesenvolvimento se 

veja como ridículo, grotesco, covarde.332   
 

 

Por fim, Bernardet arremata seu argumento e explicita sua inspiração, que ilustramos aqui 

com um excerto já citado:  

 

[...] os espectadores se projetariam nestes filmes e ririam deles, possibilitando 

uma catarse que aliviaria o complexo de inferioridade de um público/povo que 

se despreza quando se compara aos países industrializados, que não se sente 

suficientemente ativo no processo histórico de seu país, e, ao mesmo tempo, 

consolidaria o complexo de inferioridade. [...]. Parodiar, para usar outra vez as 

palavras de Paulo Emílio, não é combater, mas sim debater-se no 

subdesenvolvimento 333.    

 

Não é à toa que na seção ‘O ressentimento no Brasil’, em seu artigo O ressentimento 

camuflado da sociedade brasileira, Maria Rita Kehl — que segue as trilhas de Nietzsche 

                                                           
332 BERNARDET, 1979, p. 82.                 
333 BERNARDET, 1979, mesma página.                 
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e Freud — inicia a sua questão comentando exatamente o tema do subdesenvolvimento: 

“A manchete de ontem, ‘País precisa de 46 anos para atingir níveis de Primeiro Mundo’, 

deixou-me acabrunhado. Basta imaginar em que nível estarão os países de Primeiro 

Mundo daqui a 46 anos. (Carta de leitor da Folha de S. Paulo publicada em 1/9/2004)” 

334; isso porque, 

 

no Brasil, a construção de uma identidade — ou, o que seria mais rico, de um 

campo de múltiplas identificações — se perde na demanda de reconhecimento 

de nosso valor por parte das nações mais poderosas. A busca de 

reconhecimento reproduz a submissão diante do mais forte, submissão que é 

condição do nosso ressentimento, nosso "complexo de inferioridade" nacional. 

A crítica aparentemente engajada de nossos males sociais disfarça com 

freqüência o conformismo de grande parte dos brasileiros, que se limitam a 

lamentar nosso atraso e a distância que separa nossa realidade social da de 

países europeus ou dos Estados Unidos.335 

 

É no sentido de que foi trabalhada a ideia de ressentimento durante toda esta pesquisa que 

concordamos com Kehl, quando afirma que, quanto a nós, brasileiros, 

 

 o ressentimento não deixa de estar presente [...], disfarçado em formações de 

linguagem irônicas, cínicas ou queixosas, que parecem — mas não são — uma 

crítica progressista em relação a nossas falhas históricas e nossas insuficiências 

sociais. Falhas que não são interpretadas como dívidas (para com o passado), 

passíveis de se pagar por meio da ação presente. Ao contrário, concebemos 

nossos problemas sociais como insuficiências que nos parecem sempre 

injustas, de responsabilidade de um outro, de alguém que teria o poder de 

remediar nossas mazelas, mas não o fez.336     

 

 

É como se tratássemos de um complexo de vira-latas cultural, diria Nelson Rodrigues; 

entretanto, um cão vira-lata de fato não tem nada de incapaz, muito ao contrário, pois não 

só não compartilha da endogamia de seus ‘superiores’ de raça, sendo mais resistente a 

diversas doenças por isso, mas também está costumado a batalhar por sua vida 

diariamente. “O vira-lata é antes de tudo um forte”. Nesta via, a chanchada pode ser vista 

mesmo como um elemento que dialogaria tanto com os legados antropofágicos da 

Semana de 22 – a ‘questão nacional’ e o humor, por exemplo, pois 

                                                           
334 KEHL, 2005, p 172. 
335 Ibid., p. 174. 
336 Ibid.,  p. 172. 
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[...] as propostas da Antropofagia e, quarenta anos mais tarde, da Tropicália, 

representaram tentativas bem-humoradas e ousadas de superação do 

ressentimento pela incorporação da origem, sem se alinhar à apologia do 

atraso. Se a rica diversidade cultural brasileira não favorece nenhuma proposta 

de síntese, Antropofagia e Tropicália procuraram alcançar, pela via da sátira 

(que na origem remete à idéia de saturação), o painel das nossas 

contradições.337    

 

Esta tese tenta oferecer à história o direito ao contraditório: dar conta daquilo que certos 

monumentos epistemológicos puseram à sombra. É no sentido avesso ao destes 

monumentos, ou seja, no sentido contrário do ressentimento, que gostaríamos de sugerir 

a noção de que a paródia cria um ponto de vista que o 'opressor', o ‘colonizador’, não 

consegue alcançar: em contre-plongée moral338, vendo ‘de baixo’, ali — o único lugar no 

qual se pode rebaixar. Independentemente de tudo de desfavorável que essa posição traga 

consigo, esta estratégia cria para si algo de raro, só seu, algo que não pode ser do 

‘colonizador’, exatamente por resultar da pressão de força deste no colonizado. Se propõe 

aqui negar a ideia de que a paródia é, como vimos Paulo Emilio Salles Gomes dizer, ‘não 

combater, mas debater-se no subdesenvolvimento’. Esta expressão, que lembra a ‘catarse 

do oprimido’ vista em Glauber Rocha e Jean-Claude Bernardet, não parece acurada, uma 

vez que não vê no ato de paródia um ato de combate, mas um ‘ataque de epilepsia’. Em 

um sentido totalmente oposto, nossas análises deixam emergir aquilo que a paródia 

guarda como ‘potência positiva’: “assim, a paródia, traço fundamental que vai 

caracterizar essa produção, surge como a única resposta subdesenvolvida possível de um 

cinema que, ao procurar imitar o cinema dominante, acaba rindo de si próprio”339: riso, 

escárnio, rebaixamento e autorrebaixamento, ou seja, as armas que tinha à mão para 

‘combater’.  

 

“E qual deus pode se surpreender se ocasionalmente falarmos como sátiros e parodiarmos 

uma vida que sempre parece tão séria e patética e carrega o coturno no pé?”340, 

                                                           
337 Ibid., 179. 
338 No jargão cinematográfico, o contre-plongée (contra- plongée) é um posicionamento de câmera na qual 
esta filma ‘de baixo’, enquanto no plongée, a câmera filma de cima. Plongée, em Francês, significa 
‘mergulho’. 
339 VIEIRA, João Luís. A Chanchada e o Cinema Carioca (1930-1955). In: RAMOS, Fernão. (Org.). História do 
Cinema Brasileiro. São Paulo: Art Editora, 1987, p 168. 
340 NIETZSCHE, Friedrich. Carta para Sophia Rtischl. (Brief an Sophie Ritschl). De 02/07/1868. Disponível em: 
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/BVN-1868,578. Acessado a 12/09/2018. (No original, em 
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poderíamos, nós também, os ‘colonizados’, perguntar a nós mesmos, e responder, 

também nós mesmos, que nossa paródia é uma poética cômico-social do contra-plongée, 

e que – com o perdão de um possível exagero na boa-esperança –, sendo politicamente 

nossa, como ‘colonizados’, nos deixaria a responsabilidade da ‘paródia universal’, de 

‘parodiar o que viria a ser’, de uma ‘paródia original’, por assim dizer. Na medida mesmo 

em que o ‘oprimido’, o ‘colonizado’ é aquele que sofre, a ideia concentrada em nossa 

epígrafe nietzschiana – “o animal que mais sofre sobre a terra inventou para si - o riso” – 

poderia indicar ser nosso, na reinterpretação e transvaloração das coisas, o  

 
[...]  carnaval do grande estilo, para a mais espiritual gargalhada e exuberância 

momesca, para a altura transcendental da suprema folia e derrisão aristofanesca 

do mundo. Talvez descubramos precisamente aqui o reino de nossa invenção, 

esse reino em que também nós podemos ainda ser originais, talvez como 

parodistas da história universal e bufões de deus. Quem sabe, se nada mais do 

presente existir no futuro, justamente a nossa risada tenha ainda futuro341. 

 

Na esteira deste pensamento, nos cabe questionar, juntamente com Viviane Mosé, se,  

 

 
quem sabe, os selvagens alegres, os exóticos que hoje despontam com algum 

lastro de cultura e tecnologia, talvez exatamente nós, os livres, cujos corpos 

desfilam pelas ruas como se dançassem, tenhamos condição de romper o 

niilismo das tradições. [...] Nós, os sem lastro, muitas vezes sem condições 

mínimas de sobrevivência, estivemos, desde o princípio, condenados a criar. 

[...] não me importa a tradição que não temos, importa a vida, os modos de 

vida que estamos por criar342.  
 

 

 

Por sua vez, não é o caso de, como Meirelles, afirmar, tão categórica e inadvertidamente, 

que, 

 

                                                           
alemão: “Und welcher Gott darf sich wundern, wenn wir uns gelegentlich wie Satyrn geberden und ein Leben 
parodiren, das immer so ernst und pathetisch blickt und den Kothurn am Fuße trägt?”) 
341 NIETZSCHE, Friedrich. SS 223. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Editora 
Companhia das Letras, 2005, ps. 114-115. (No original, em alemão: “ [...] Karneval grossen Stils, zum 
geistigsten Fasching-Gelächter und Übermuth, zur transscendentalen Höhe des höchsten Blödsinns und der 
aristophanischen Welt-Verspottung. Vielleicht, dass wir hier gerade das Reich unsrer Erfindung noch 
entdecken, jenes Reich, wo auch wir noch original sein können, etwa als Parodisten der Weltgeschichte und 
Hanswürste Gottes, — vielleicht dass, wenn auch Nichts von heute sonst Zukunft hat, doch gerade 
unser Lachen noch Zukunft hat!”). 
342 MOSÉ, Viviane. O homem que sabe. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2014, p. 14-15. 
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diferente do que muitos denominaram de conformismo e incapacidade de 

resistência, a chanchada, ao parodiar pessoas ou acontecimentos, tornou-se 

portadora das evidências da capacidade de persistência e recriação das classes 

populares no campo da cultura, transformando profundamente as instituições 

que buscavam enquadrá-las e domesticá-las, conferindo-lhes novos e 

extraordinários significados.343 

 

Quais instituições buscavam ‘enquadrá-las e domesticá-las’? Os estúdios? Mas a 

chanchada é fruto do estúdio e não o nega, mesmo em seus filmes, em especial nos 

musicais de backstage; os intelectuais? Nos quer parecer que, enquanto nossa 

intelligentsia se inconformava com o sucesso absurdo de uma forma artística que não lhe 

era cara, a chanchada continuou seu ciclo, como que agindo com o desprezo de quem 

desconhece seu adversário.   

 

Aliás, este é o grande perigo que ronda o segundo bloco teórico: o de supervalorizar, 

‘auratizar’ os filmes, realizar ‘tortura hermenêutica’ – que é o ato de uma interpretação 

na qual se pergunta as mesmas perguntas, até que os filmes falem o que se deseja ser 

ouvido. Assim como vimos Shaw cair no equívoco de interpretar as chanchadas como 

emancipatórias das diferenças raciais e culturais brasileiras, o excerto acima trata a 

chanchada como enfant terrible, como vanguarda artística, ainda mais se pensarmos no 

trecho que diz  “transformando profundamente as instituições que buscavam enquadrá-

las e domesticá-las”, como se a inteligência maior do gênero não tivesse sido a de adaptar 

uma demanda popular às instituições produtoras capazes de realizá-las - e a paródia 

aparece como uma estratégia adequada a este fim. O segredo parece não ter sido a 

originalidade em-si (o que quer seja isso), mas a originalidade em misturar ingredientes 

tão díspares e ainda criar algo que apetecesse. E visitando novamente Nietzsche, é quase 

como se, metaforicamente, a chanchada respondesse a este ressentimento assim:  

 

[...] quando ouço falar de maldades de outros contra mim — meu primeiro 

sentimento não é a satisfação? Está bem! — pareço dizer a eles — sou pouco 

afinado com vocês e há tanta razão do meu lado: tenha um bom dia à minha 

custa, sempre que puderem! Eis aqui minhas falhas e meus erros, eis aqui 

minha ilusão, meu mau gosto, minha desordem, minhas lágrimas, minha 

vaidade, meu retraimento de coruja, minhas contradições! Eis que vocês têm 

do que rir! Então riam e se alegrem! Eu não me irrito com a lei e a natureza 

das coisas, que querem que os erros e as falhas causem alegria!344 

                                                           
343 MEIRELLES, 2005, p. 105. 
344 NIETZSCHE, 2001. SS 311. Luz refratada. p. 186. (No original, em alemão: “Wenn ich von den Bosheiten 
Anderer gegen mich höre, — ist nicht mein erstes Gefühl das einer Genugthuung? So ist es recht! — scheine 
ich mir zu ihnen zu sagen — ich stimme so wenig zu euch und habe so viel Wahrheit auf meiner Seite: macht 
euch immerhin einen guten Tag auf meine Kosten, so oft ihr könnt! Hier sind meine Mängel und Fehlgriffe, 
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V.IV. Algumas questões em torno do Popular  

 

V.IV.I Os intelectuais e o popular: posições e oposições  

 

Na dimensão da interpretação do ‘popular’ chanchadesco, o conceito de ‘popular’, que 

era ‘adorniano’ no primeiro bloco, passa a ser ‘bakhtiniano’ no grupo revisionista: vai da 

negativa catarse da massa a um lugar de força poética, através da carnavalização. Se 

antes tal catarse, no modelo adorniano, e nesse excerto específico, quanto à música 

popular,  

 

é catarse para as massas, mas uma catarse que mantém a todos mais firmemente 

na linha. Aquele que chora não resiste mais do que aquele que marcha. Música 

que permite aos seus ouvintes a confissão de sua infelicidade os reconcilia, 

pelos meios dessa ‘liberação’, à sua dependência social345; 

 

posteriormente, na ‘virada interpretativa’, tal catarse diz de uma apreciação que se 

reconhece nas telas, em seus problemas, tipos, fenótipos, contexto, língua, humor crítico.  

Esta repetição dos terrenos epistemológicos (representados, respectivamente,  por Adorno 

e Bakhtin) para cada um destes dois elementos (o popular e a paródia) aponta não só para 

uma convergência nos modelos de pensar a chanchada, mas, talvez, determine também o 

‘arco epistêmico’ realizado pela análise cultural brasileira em cinema – o que aqui se 

sugere apenas como uma possibilidade, sem qualquer nível de comprovação. Por outro 

lado, nos parece que um considerável nível de comprovação metodológica pode se derivar 

desta confluência: ‘paródia’ e ‘popular’, ambos eixos escolhidos para esta análise, 

variaram numa mesma curva epistemológica.  

 

Uma das premissas epistemológicas deste trabalho, como vimos nos capítulos iniciais, é 

                                                           
hier ist mein Wahn, mein Ungeschmack, meine Verwirrung, meine Thränen, meine Eitelkeit, meine Eulen-
Verborgenheit, meine Widersprüche! Hier habt ihr zu lachen! So lacht denn auch und freut euch! Ich bin 
nicht böse auf Gesetz und Natur der Dinge, welche wollen, dass Mängel und Fehlgriffe Freude machen!”)  
345 ADORNO, 1990, p. 314. (Na versão lida, em Inglês: “It is catharsis for the masses, but catharsis which 
keeps them all the more firmly in line. One who weeps does not resist any more than one who marches. 
Music that permits its listeners the confession of their unhappiness reconciles them, by means of this 
‘release’, to their social dependence.”)  
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o de uma perspectiva genealógica, com viés nietzschiano, no sentido do escrutínio das 

valorações, ilustrado no excerto analítico abaixo, pelo filósofo, quanto ao juízo de ‘Bom’: 

 

[...] o juízo ‘bom’ não provém daqueles aos quais se fez o ‘bem’! Foram os 

‘bons’ mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e 

pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou 

seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento 

baixo, plebeu. Desse pathos da distância é que eles tomaram para si o direito 

de criar valores, cunhar nomes para os valores. 346 

 

Este excerto, de certa forma, explica algo que já discutimos: o fato de que não podem ter 

sido os criadores das chanchadas a nomeá-las assim, com este significante então 

carregado de ‘má consciência’ (ainda que os filmes tenham assumido, desde cedo, o 

nome, invertendo-o pela autodepreciação cômica). Pensemos agora, na mesma direção, o 

conceito de ‘popular’: quem o teria inventado? Teriam sido os ‘populares’ (que, pergunte-

se de passagem: quem são?), logo aqueles que não estavam tão preocupados em analisar 

a materialidade expressiva da cultura, mas vivê-la – a dizer “fazemos arte ‘popular’, 

‘baixa’, em oposição à arte erudita, ‘elevada’, dos nossos Outros socioculturais”? Não, é 

evidente. 

 

Não parece mais sensato e apropriado que tenha sido aquele quem escrevia e lia, aquele 

que expressava seus pensamentos num aparato discursivo, a pessoa capaz de ‘batismos 

conceituais’ – santificar onomasticamente as coisas, dando-lhes bons nomes e boa 

consciência? Arriscamos aqui terem sido os eruditos, os Outros do ‘popular’, a dar-lhe o 

nome e o preço baixo – a interpretá-lo. Seria o conceito de ‘popular’ um simulacro criado 

por aqueles com interesse de rebaixá-lo (ou elevá-lo, como no segundo bloco 

interpretativo), um fetiche intelectual? “O povo é o mito da burguesia”, escreveu, em 

concordância com esta tese, Glauber Rocha347, mas ao afirmar também que  

                                                           
346 NIETZSCHE, 2008a, SS 2, ps. 16-17. No original, em Alemão “Nun liegt für mich erstens auf der Hand, 
dass von dieser Theorie der eigentliche Entstehungsheerd des Begriffs „gut“ an falscher Stelle gesucht und 
angesetzt wird: das Urtheil „gut“ rührt n i c h t von Denen her, welchen „Güte“ erwiesen wird! Vielmehr sind 
es „die Guten“ selber gewesen, das heisst die Vornehmen, Mächtigen, Höhergestellten und Hochgesinnten, 
welche sich selbst und ihr Thun als gut, nämlich als ersten Ranges empfanden und ansetzten, im Gegensatz 
zu allem Niedrigen, Niedrig-Gesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften. Aus diesem P a t h o s d e r D i s t a n z 
heraus haben sie sich das Recht, Werthe zu schaffen, Namen der Werthe auszuprägen, erst genommen.” 
347 Cf. AVELLAR, José Carlos. A ponte clandestina. São Paulo: 34, 1995, p. 89. 
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o filme falado em português atinge as massas proletárias com mais intensidade, 

daí o sucesso da chanchada, dedicado, como mesmo declaram seus produtores, 

às cozinheiras e lavadeiras348,  

 

nos parece que ele se associa a esta burguesia e ainda por cima reforça o aforisma: 

Glauber, o intelectual, fala de uma ‘mitologia de cozinheiras e lavadeiras’, inclusive 

criando uma oposição na qual burguesia e intelligentsia estão de um lado, e o ‘povo’, do 

outro, enquanto arremata com mais uma interpretação que faz ‘em lugar’ do popular:  

 

Burguesia e intelectuais detestavam as chanchadas da Atlântida que o povo 

gostava. O sucesso económico da chanchada e o insucesso das antichanchadas 

revelavam a preferência popular pela crítica cínica da miséria.349  

 

Ao falar do ‘povo’, Glauber denuncia o seu lugar na Inteligentsia do período: “o 

intelectual dizia a verdade àqueles que ainda não a viam e em nome daqueles que não 

podiam dizê-la: consciência”350, diz Michel Foucault em relação a este tipo de intelectual 

que ‘fala pelas massas’, o intelectual ‘à la Maio de 68’. Esta é uma interpretação não 

assumida de Foucault da tese principal da terceira dissertação da Genealogia da moral, 

de Nietzsche — O que são ideais ascéticos? — na qual este último visualiza, no 

‘intelectual moderno’, no cientista, no ‘homem da verdade’, uma forma sublimada do 

sacerdote: aquele que tem o caminho (método) para a Verdade, aquele que guia o povo 

pela ‘Verdade’: 

 

[...] a incondicional vontade de verdade é a fé no próprio ideal ascético, mesmo 

como seu imperativo inconsciente, não haja engano a respeito — é a fé em um 

valor metafísico, um valor em si da verdade, tal como somente esse ideal 

garante e avaliza (ele se sustenta ou cai com esse ideal). Não existe, a rigor, 

uma ciência ‘sem pressupostos’, o pensamento de uma tal ciência é 

impensável, paralógico: deve haver antes uma filosofia, uma ‘fé’, para que a 

ciência dela extraia uma direção, um sentido, um limite, um método, um direito 

à existência. [...] É ainda uma fé metafísica, aquela sobre a qual repousa nossa 

fé na ciência — e nós, homens do conhecimento de hoje, nós, ateus e 

antimetafísicos, também nós tiramos ainda nossa flama daquele fogo que uma 

fé milenar acendeu, aquela crença cristã, que era também de Platão, de que 

                                                           
348 ROCHA, 2003, p. 171. 
349 ROCHA, 1981, p. 291. 
350 FOUCAULT, Michel; DELEUZE, Gilles. Os intelectuais e o poder. Microfísica do poder, v. 17, p. 69-78, 
1979. 
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Deus é a verdade, de que a verdade é divina...351.  
 

 

 

É diretamente com esse trecho que dialoga o seguinte, de Michel Foucault, no qual o 

‘intelectual’ de Nietzsche passa a ser o ‘intelectual de esquerda’: 

 

os intelectuais descobriram [...] que as massas não necessitam deles para saber; 

elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles; e elas o dizem 

muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse 

discurso e esse saber. [...] Os próprios intelectuais fazem parte deste sistema 

de poder, a ideia de que eles são agentes da ‘consciência’ e do discurso também 

fazem parte desse sistema. 352  

 

E Emil Cioran, em seu Ensaio sobre o pensamento reacionário, interpreta, afinal, que o 

próprio sentido histórico, do qual muitos destes intelectuais de esquerda se orgulharam, 

não passaria – ecoando Nietzsche – de uma busca teognóstica, do requentamento do ideal 

cristão de Verdade nas águas da filosofia e da ciência: 

 

atribuir ao processo histórico uma significação, fazê-lo surgir de uma lógica 

imanente ao devir é admitir, mais  ou menos explicitamente, uma forma de 

providência. Bossuet, Hegel e Marx, pelo próprio fato de atribuírem um 

sentido aos acontecimentos, pertencem a uma mesma família ou, pelo menos, 

não diferem essencialmente uns dos outros, já que o importante não é definir, 

determinar este sentido, mas recorrer a ele, postulá-lo. E eles recorrem a ele, 

postulam-no. Passar de uma concepção teológica ou metafísica para o 

materialismo histórico é simplesmente mudar de providencialismo. 353 

 

                                                           
351 NIETZSCHE, 2008a, p. 130. (No original, em alemão: 25 – “[…] jener unbedingte Wille zur Wahrheit, das 
ist der Glaube an das asketische Ideal selbst, wenn auch als sein unbewusster Imperativ, man täusche sich 
hierüber nicht, — das ist der Glaube an einen metaphysischen Werth, einen Werth an sich der Wahrheit, 
wie er allein in jenem Ideal verbürgt und verbrieft ist (er steht und fällt mit jenem Ideal). Es giebt, streng 
geurtheilt, gar keine „voraussetzungslose“ Wissenschaft, der Gedanke einer solchen ist unausdenkbar, 
paralogisch: eine Philosophie, ein „Glaube“ muss immer erst da sein, damit aus ihm die Wissenschaft eine 
Richtung, einen Sinn, eine Grenze, eine Methode, ein Recht auf Dasein gewinnt. […]Es ist immer noch 
ein metaphysischer Glaube, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht, — auch wir Erkennenden von 
Heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch wir nehmen unser Feuer noch von jenem Brande, den ein 
Jahrtausende alter Glaube entzündet hat, jener Christen-Glaube, der auch der Glaube Plato’s war, dass Gott 
die Wahrheit ist, dass die Wahrheit göttlich ist… “.) 
352 FOUCAULT & DELEUZE, Op. Cit., p. 71. 
353 CIORAN, Emil. Joseph de Maistre: ensaio sobre o pensamento reacionário. In: CIORAN, Emil. Exercícios 
de admiração: ensaios e perfis. Editora Rocco, 2011. (Originalmente publicado em 1957.)  
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É por este ângulo que se pode afirmar que toda uma interpretação hegemônica acerca das 

chanchadas – o primeiro bloco, por longo período – parece, então, ser derivada de uma 

épistémè,354 de um regime hermenêutico que rejeitava inúmeros aspectos do cômico 

específico ao gênero: suas formas populares (chamadas depreciativamente de 

'popularescas'), sua paródia (auto)depreciativa, sua capacidade crítico-satírica, sua 

relação com a sexualidade e com o corpo, sua vocação democrática, entre outros. E no 

caso de Glauber, a coisa diz respeito a um diagnóstico da cultura nacional e não apenas 

do cinema, mas das artes em geral, pois até “a música popular brasileira desagradava 

como a chanchada”355: curiosamente, em comum, ambos (chanchada e música popular) 

têm a marcação ‘popular’. Esse regime interpretativo escondia um certo elitismo estético-

cultural de esquerda que imperava nos mundos crítico e teórico (um elitismo que acusa a 

paródia da chanchada de ressentida, no sentido de imitar, mas que parece ele mesmo, este 

elitismo, uma forma de ressentimento quanto ao fato de que o cinema nacional não 

rivalizava com os estrangeiros, e mesmo  um ressentimento quanto ao fato desse mesmo 

cinema nacional atrair o público), além de se adequar perfeitamente a uma agenda 

artística e política — a modernista, do Cinema Novo —, o que significa dizer que um 

gênero inteiro foi ‘intelectualmente’ rejeitado, por um longo período de tempo, porque 

não representava o ideal de cinema do Espírito-do-tempo de sua inteligentisia.  

 

V.V. Algumas questões em torno do Cômico  

 

As disputas em torno do cômico são menos evidentes, muito menos comuns que aquelas 

em torno da paródia e do popular – um dos indícios de pouca análise de texto fílmico, 

cremos, pois este tipo de análise poderia mais facilmente levar ao cômico, inclinação 

primeira da poética da chanchada. Neste caso da comicidade, por um viés interpretativo, 

vimos que o riso da chanchada era um ‘riso autoflagelatório’; por outro, o ‘filme de 

mensagem’ por detrás da farsa da comédia (ainda que não se falasse da comédia mesma). 

                                                           
354 Para Michel Foucault, uma ‘épistémè’ representaria “o conjunto das relações que podem unir, em uma 
dada época, as práticas discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas” e diriam de “algo como uma 
visão do mundo, uma fatia de história comum a todos os conhecimentos e que imporia a cada um as 
mesmas normas e os mesmos postulados, um estágio geral da razão, uma certa estrutura de pensamento 
a que não saberiam escapar os homens de uma época - grande legislação escrita, definitivamente, por mão 
anônima”. Cf. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 
214. (Originalmente publicado em 1969). 
355 ROCHA, 1981, p. 299. 
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Nossa análise se inclinou, mais profundamente, para uma fenomenologia do corpo deste 

cômico, derivando de sua inversão as ideias da pantomímesis, do rebaixamento e das 

reversões ‘cabeça-ventre’ (mente-desejo) e a do mundo-de-cabeça-para-baixo. 

 

V.V.I. A ‘comicrueldade’, ou malícia com boa-consciência   

 

 

 

“Quem, entre vós, pode ao mesmo tempo rir e sentir-se elevado?”356 

 

 

Neste subtópico, nos é necessária uma breve pausa na questão particular das chanchadas 

e um revisitamento da questão do cômico, no geral, para, depois, voltarmos a olhar o 

cômico chanchadesco a partir de uma concepção do cômico que pode explicar, por 

exemplo, tanto a tese da ausência da ‘emoção’ como componente da comicidade, quanto, 

mais próximo ao nosso caso, o fato de a crítica do cômico chanchadesco tê-lo visto 

favoravelmente apenas como uma espécie de ‘purgador’ social, a saber, no âmbito do 

castigat ridendo moris.    

 

O fenômeno do cômico, para Henri Bergson, em seu O riso, exclui a participação afetivo-

sentimental, exige a insensibilidade: ao sentirmos compaixão pelo que é risível, nos seria 

impossível rir dele ao mesmo tempo. 

 

Observemos agora, como sintoma não menos digno de nota, a insensibilidade 

que naturalmente acompanha o riso. O cômico parece só produzir o seu abalo 

sob condição de cair na superfície de um espírito tranquilo e bem articulado. 

A indiferença é o seu ambiente natural. O maior inimigo do riso é a emoção. 

Isso não significa negar, por exemplo, que não se possa rir de alguém que nos 

inspire piedade, ou mesmo afeição: apenas, no caso, será preciso esquecer por 

alguns instantes essa afeição, ou emudecer essa piedade. Talvez não mais se 

chorasse numa sociedade em que só houvesse puras inteligências, mas 

provavelmente se risse; por outro lado, almas invariavelmente sensíveis, 

afinadas em uníssono com a vida, numa sociedade onde tudo se estendesse em 

ressonância afetiva, nem conheceriam nem compreenderiam o riso. Tente o 

leitor, por um momento, interessar-se por tudo o que se diz e se faz, agindo, 

imaginariamente, com os que agem, sentindo com os que sentem, expandindo 

                                                           
356 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Trad. Paulo Cezar 
de Souza. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2011, p. 41. (No original, em Alemão:  Wer von euch 
kann zugleich lachen und erhoben sein?). 
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ao máximo a solidariedade: verá, como por um passe de mágica, os objetos 

mais leves adquirirem peso, e tudo o mais assumir uma coloração austera. 

Agora, imagine-se afastado, assistindo à vida como espectador neutro: muitos 

dramas se converterão em comédia. Basta taparmos os ouvidos ao som da 

música num salão de dança para que os dançarinos logo pareçam ridículos. 

Quantas ações humanas resistiriam a uma prova desse gênero? Não veríamos 

muitas delas passarem imediatamente do grave ao divertido se as isolássemos 

da música de sentimento que as acompanha? Portanto, o cômico exige algo 

como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. 

Ele se destina à inteligência pura.357 

 

Repetindo: “O maior inimigo do riso é a emoção”; “o cômico exige algo como certa 

anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. Ele se destina à 

inteligência pura”. Este trabalho está de acordo com o que, no restante de sua obra, 

Bergson diz dos elementos do cômico, menos quanto a esta questão específica, a de que 

o riso exclui a emoção. Teria Bergson, em toda sua vida, gargalhado de alguém? Ainda 

que sua ‘fenomenologia da pantomima’ seja arguta (tanto no método, quanto na sua 

interpretação vitalista do cômico, que vê tal fenômeno como ‘o mecânico imposto ao 

vivo’), como desconsiderar que, quanto ao que já vimos de loucura e onirismo nos 

personagens cômicos até aqui, “a plateia adulta que ri inveja essa loucura — não 

quer corrigi-la ou curá-la pelo riso, como pensam Meredith358 e Bergson, e sim fruí-

la no espaço de liberdade delimitada socialmente pela comédia” 359 ?   

                                                           
357 BERGSON, Henri. Trad. PEREIRA, Miguel Serras. O riso: ensaio sobre a significação do cômico. 1980, p. 
38-39. Originalmente publicado em 1900. (Em Francês, no original: Signalons maintenant, comme un 
symptôme non moins digne de remarque, l’insensibilité qui accompagne d’ordinaire le rire. Il semble que le 
comique ne puisse produire son ébranlement qu’à la condition de tomber sur une surface d’âme bien calme, 
bien unie. L’indifférence est son milieu naturel. Le  Je ne veux pas dire que nous ne puissions rire d’une 
personne qui nous inspire de la pitié, par exemple, ou même de l’affection : seulement alors, pour quelques 
instants, il faudra oublier cette affection, faire taire cette pitié. Dans une société de pures intelligences on 
ne pleurerait probablement plus, mais on rirait peut-être encore; tandis que des âmes invariablement 
sensibles, accordées à l’unisson de la vie, où tout événement se prolongerait en résonance sentimentale, ne 
connaîtraient ni ne comprendraient le rire. Essayez, un moment, de vous intéresser à tout ce qui se dit et à 
tout ce qui se fait, agissez, en imagination, avec ceux qui agissent, sentez avec ceux qui sentent, donnez 
enfin à votre sympathie son plus large épanouissement : comme sous un coup de baguette magique vous 
verrez les objets les plus légers prendre du poids, et une coloration sévère passer sur toutes choses. 
Détachez-vous maintenant, assistez à la vie en spectateur indifférent : bien des drames tourneront à la 
comédie. Il suffit que nous bouchions nos oreilles au son de la musique, dans un salon où l’on danse, pour 
que les danseurs nous paraissent aussitôt ridicules. Combien d’actions humaines résisteraient à une épreuve 
de ce genre ? et ne verrions-nous pas beaucoup d’entre elles passer tout à coup du grave au plaisant, si nous 
les isolions de la musique de sentiment qui les accompagne ? Le comique exige donc enfin, pour produire 
tout son effet, quelque chose comme une anesthésie momentanée du cœur. Il s’adresse à l’intelligence 
pure.) 
358 Cf. MEREDITH, George. An essay on comedy and the uses of the comic spirit. C. Scribner's sons, 1918. 
Disponível em: http://www.gutenberg.org/files/1219/1219-h/1219-h.htm. Acessado a 28/05/2016. 
359 Mendes, 2008, 154.  
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Nossa empreitada tenta ‘despurificar’ o riso, ‘rebaixá-lo’ (ou seria ‘elevá-lo’?) ao lugar 

que parece pertencer: indubitavelmente há emoção no riso, mas não trata-se, é claro, de 

compaixão ou empatia (compaixão, aliás, que Aristóteles relaciona ao que seria o oposto 

do cômico, o trágico), e sim de algo como a crueldade, o prazer no mal alheio. “Rir 

significa: ser malicioso, mas com boa consciência”360; estre trecho, d’A Gaia Ciência, 

deve ser observado mais de perto. ‘Ser malicioso’ traduz ‘schadenfroh sein’ sendo 

‘schadenfroh’ (ou ‘schadenfreude’) um caso de tradução mais complexa. Schaden 

significa dano, mal; Freude, alegria. Logo, alegria no mal (que acontece aos outros). Para 

Nietzsche, o componente da crueldade foi irmanado à má consciência (não sem razão, 

uma vez que tinha de ser ‘contido’), e sua posição como originária passa a ter menor 

valor.  

 

Por sua vez, Nietzsche revisita a crueldade, mas não irmanada à má-consciência (ao 

remorso, ao ressentimento, como diz o filósofo). Quando Laurel e Hardy, o Gordo e o 

Magro, ou quando Curly, Larry e Moe, n’Os três patetas, batem nas cabeças um do outro 

com objetos pesados, nós rimos. Mesmo um tropeço involuntário pode ser risível: 

tropeça-se, vai ao chão, rebaixa-se. ‘Ridículo’ pode ser entendido como ‘algo 

insignificante’, ‘desprezível’, mas chegou a este significado depois de ter passado por 

‘aquilo de que se ri’; deriva do Latim ‘rīdiculus’, vindo de ‘rideo’ (infinitivo 

presente ‘ridere’), cujos dicionários designam tanto como ‘rir’, quanto como ‘gozar 

de’361.  

 

Mesmo se visitarmos a pesquisa contemporânea relativa ao riso, circunscrita ao campo 

do behaviorismo evolutivo, permanece a ideia de que o riso esteja relacionado com a 

crueldade: “o riso parece remontar aos ancestrais recessos emocionais do nosso passado 

                                                           
360 NIETZSCHE, 2001. SS 200, p. 156. (No original, em alemão: Lachen heißt: schadenfroh sein, aber mit 
gutem Gewissen.) 
361Cf. LEWIS, Charlton Thomas; FREUND, William; SHORT, Charles. A Latin dictionary: founded on Andrews' 
edition of Freund's Latin dictionary. Clarendon Press, 1969. Disponível em:  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0001:part=1:section=25&highlight
=rideo. Acessado a 3/12/2017.  
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animal”362:  

 

O riso humano, no entanto, tem lado escuro e dominante. [...] Especialistas 

compilando as diretrizes psiquiátricas do DSMV [ classificação americana de 

neuropatias] poderiam considerar como o riso excessivo contribui para 

distúrbios de domínio [...]363. 

 

A tal ‘inteligência pura’ de Bergson soa como uma idealidade, a negação da emoção 

dentro do efeito cômico parece querer lhe enobrecer a origem. A impressão é que Bergson 

repete, de maneira séria, o que Nietzsche escrevera ironicamente no Prólogo de Além do 

bem e do mal:    

 

“como poderia algo nascer do seu oposto, por exemplo, a verdade do erro? Ou 

a vontade de verdade da vontade de engano? Ou a ação desinteressada do 

egoísmo? Ou a pura e radiante contemplação do sábio da concupiscência? 

Semelhante gênese é impossível; quem com ela sonha é um tolo, ou algo pior; 

as coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra, própria 

– não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, 

desse turbilhão de insânia e cobiça! Deve vir do seio do ser, do intransitório, 

do deus oculto, da ‘coisa em si’ – nisso, e em nada mais, deve estar a sua 

causa!”364/ 365 

 

Da mesma maneira, o riso teria de ser, para Bergson, algo com origens ‘nobres’, as do 

‘intelecto puro’, porque ignora expedientes mais ‘baixos’ (a da crueldade, por exemplo) 

aos quais o cômico poderia recorrer. E como deixar de fora exatamente o ‘rebaixamento’, 

a ‘arlequinice’, a bufonaria, o deboche, a troça, chacota, gozação, escárnio, sarcasmo, 

pilhéria, jocosidade, chiste? Se foi isso, precisamente, aquilo que nossas análises do 

                                                           
362PANKSEEP, Jaak. Affective consciousness: core emotional feelings in animals and humans. In: 
Consciousness and cognition, v. 14, n. 1, p. 30-80, 2005. p. 63. (No original, em inglês: Laughter seems to 
hark back to the ancestral emotional recesses of our animalian past.) 
363 Ibid., mesma página. (No original, em inglês: Human laughter, however, has a dark and dominant side. 
[...] Experts compiling the DSMV psychiatric guidelines may wish to consider how excessive gloating laughter 
contributes  to “eminent-domain” disorders worthy of more precise psychiatric diagnosis). 
364 NIETZSCHE, Friedrich. Dos preconceitos dos filósofos, SS 2. In: Além do bem e do mal: prelúdio a uma 
filosofia do futuro. Trad.: Paulo César de Souza. Rio de Janeiro: Editora Companhia das Letras, 2005, ps. 9-
10. (No original, em alemão: “Wie könnte Etwas aus seinem Gegensatz entstehn? Zum Beispiel die Wahrheit 
aus dem Irrthume? Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung? Oder die selbstlose 
Handlung aus dem Eigennutze? Oder das reine sonnenhafte Schauen des Weisen aus der Begehrlichkeit? 
Solcherlei Entstehung ist unmöglich; wer davon träumt, ein Narr, ja Schlimmeres; die Dinge höchsten 
Werthes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben, — aus dieser vergänglichen verführerischen 
täuschenden geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar! Vielmehr im 
Schoosse des Sein’s, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im „Ding an sich“ — da muss ihr Grund 
liegen, und sonst nirgendswo!“). 
365 Aspas por conta de Nietzsche, uma vez que o texto citado é utilizado ironicamente. 
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cômico chanchadesco conseguiram  reconhecer como estratégias genéricas de fato, por 

se repetirem, com determinadas diferenças individuais, em diversas obras? Tomando o 

caso do rebaixamento como exemplo, este varia em forma, mas é inquestionavelmente 

um ato de ‘força poética’ que, ao ‘trazer-para-baixo’, não poderia abdicar deste ‘mal-

querer com boa-consciência’; igualmente, seria equivocado afirmar que não seja satírico 

– ‘maldoso’, ‘cruel’ – todo o ressentimento jogado de volta à figura do 

estrangeiro/colonizador/poderoso (o diálogo ‘giurls-bois’; a música fox-mix; o português 

e o Xá em Entrei de gaiato; o cientista germânico de Nem Sansão, nem Dalila; o 

personagem de Golias366 em Os Cosmonautas – de nome Gagarino da Silva –, num jogo 

de rebaixamento da figura do cosmonauta russo Yuri Gagarin, primeiro ser humano a 

viajar no espaço, entre tantos outros casos exemplares).  

 

Na comparação das chanchadas com um determinado tipo de Desenho Animado, 

podemos também apoiar a ideia que se discute: os desenhos e o gênero estudado têm em 

comum exatamente as suas marcas cômicas, oníricas, rebeldes às leis, onde se é permitido 

e inclusive bem-visto dar vazão a um certo pathos violento-onírico, num mundo em que 

as consequências da violência de um personagem contra o outro são mitigadas para 

aumentar o efeito cômico dessa violência ‘inocente’ sobre nós, espectadores. Imaginamos 

haver mais dessa crueldade ‘não-sublimada’ – ou seja, mais direta, como na exibição 

mesmo de um ato violento perpetrado por um ‘indivíduo’ contra o outro – nos desenhos 

do que nas chanchadas; nestas, o agenciamento cômico da violência é ‘mais sofisticado’, 

deixa ver menos estes seus ‘mecanismos animais’. Entretanto, a violência corporal 

permanece, enquanto que diversas outras formas de violência (como a da jocosidade 

verbal, tão presente nos excertos de falas dos filmes extraídos para este trabalho; ou, numa 

dimensão político-estética, os rebaixamentos anti-heróicos; e mesmo política, no sentido 

de ‘relações entre nações’, como n’ O homem do Sputnik) ganham um espaço que o 

gênero dos desenhos não podiam lhe oferecer, por diferentes constrangimentos e motivos. 

 

Numa outra direção desta mesma questão quanto à ‘crueldade’ do riso, é quase inevitável 

que as críticas positivas ao cômico tenham sido sempre filtradas pelo ‘político’: na medida 

em que existe um componente de crueldade no cômico, mas este componente encontra-

                                                           
366 José Ronald Golias, comediante da TV brasileira que também atuara em chanchadas. 
 



151 
 

se sublimado, dissolvido em diversas estratégias, pode-se vê-lo, sem dar-se conta, nos 

rebaixamentos e inversões político-sociais do gênero. De fato, não procurou-se a 

‘natureza íntima’ do cômico chanchadesco, e isso, apesar (ou, por causa?) das tentativas 

de interpretar seu riso via crítica, deixando silenciados todos os outros aspectos deste tipo 

cômico. Nada obstante, nos parece idealista a ideia de que o cômico chanchadesco 

‘castigaria os costumes’, faria apenas a correta crítica política, ou seja, teria resultado 

(efeito) considerado ‘positivo’, valorando de maneira edificante, benéfica, decente.   

 

Sim, estes elementos são ativados pelo cômico do gênero, mas não apenas estes, nem são 

estes os elementos fundamentais da espécie de cômico aqui tratada: a crueldade cômica, 

de acordo com a visão nietzschiana, seria uma forma sublimada de um mais antigo e 

subjugado instinto de crueldade, como dissemos, e a noção do riso como castigat ridendo 

moris é somente uma representação ou uma parcela deste procedimento (em outras 

palavras: a ‘crítica de costumes’ coabita o mesmo espaço com outras formas cômicas, 

como no já citado caso do ‘balé em suspense’ protagonizado por Oscarito e Zezé Macedo 

em De vento em popa). Citamos esta sequência apenas porque, em termos de composição 

cômica, nos parece exceder quase todas as suas consortes, mas outras parcelas analisadas 

dos filmes podem sustentar o que se discute aqui; entretanto inegável é o fato de que, 

enquanto se castiga os costumes, exerce-se crueldade sobre os mesmos, e que a análise 

por essa via, se não se aprofundou no fenômeno da crueldade cômica, ao menos deu conta 

de uma de suas facetas.   

 

Não estamos afirmando que o cômico da chanchada seja particularmente cruel; se o 

cômico da chanchada fosse particularmente cruel, toda chanchada seria uma sátira367 (e 

mesmo que a sátira seja um elemento constante, não é o único). Também, reiteramos, não 

se trata de uma defesa do ‘comicruel’ contra as características celebratórias, sociais, 

críticas, comunais, e mesmo altruístas, podemos dizer, ao menos num certo sentido 

inconsciente (basta reparar como respondemos involuntariamente a um riso, sem 

qualquer razão, com outro riso, quase como no ‘bocejo’) da comédia. É que tudo isso já 

                                                           
367 Sátira e paródia, ainda que se sobreponham semanticamente, têm limites de significado diferentes. A 
primeira não precisa necessariamente ser cômica, nem imitativa – duas características mais aproximadas 
à segunda. Sátira é ‘censura jocosa’, inevitavelmente crítica, e nesse sentido, um ‘pôr o dedo na ferida’, ser 
cruel. No caso das chanchadas, não necessariamente via política, como afirma-se no segundo bloco 
interpretativo, a exemplo de Lisa Shaw, mas, algumas vezes, apenas derrisória, ‘rebaixante’.    
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está posto, o que leva ao riso já é tratado, com algumas variações, desta forma supracitada. 

É apenas o caso de tentar restituir ao riso e ao cômico um elemento que nos parece ser de 

sua gênese, não por qualquer ‘auratização da crueldade’, mas apenas para entender 

melhor os efeitos de comicidade, e sem dispensar os efeitos da emoção, diferentemente 

de abordagens algo estabelecidas, como em Bergson, e mesmo de teorias da comicidade 

menos discutidas em trabalhos sobre o tema, como a Teoria do Risível de Arthur 

Schopenhauer, para quem o riso é o efeito de uma inadequação de um conceito em relação 

ao objeto que tenta representar368. 

 

 O segundo bloco interpretativo não se equivoca ao interpretar as chanchadas como 

‘carrasca dos valores’ (equivoca-se ao não ampliar o espectro da comicidade 

chanchadesca para além disso); de fato, como vimos, a crítica abunda nos filmes. Por um 

lado, isso obviamente não significa que esta seja ‘a natureza’ da chanchada, e tentamos, 

na medida do possível, explorar um cômico que pudesse se desviar do castigat ridendo 

moris, como é caso do acima citado ‘involuntário balé de suspense cômico’, por Oscarito 

e Zezé Macedo, em De vento em popa. É apenas que, nas palavras de Cleise Mendes,   

 

[...] pedir à comédia que seja profunda é impor uma exigência que lhe é 

estranha estruturalmente, no sentido de sua constituição como forma artística. 

Louvar o mérito de um comediógrafo exclusivamente pelo teor de tragicidade 

oculta em sua obra-procedimento usual na crítica de teatro e cinema — é algo 

assim como elogiar as plumas de um cão. Seria mesmo divertido parafrasear 

Aristóteles e transportar para o juízo da comédia sua afirmação dirigida à 

tragédia, ou seja, que "dela não há que extrair toda a espécie de prazeres, mas 

tão só o que lhe é próprio" (Poética, xiv, 75). [...] A técnica cômica está baseada 

numa recusa da ocultação, da ilusão verista, mesmo nas formas mais realistas 

da comédia, como em O Inspetor Geral, de Gogol. Entre o comediógrafo e seu 

público há sempre uma espécie de pacto segundo o qual se aceita tacitamente 

a burla da verossimilhança. Esse "brinquedo que imita, exibe integralmente 

como a vida", na expressão de Bergson, se exibe integralmente como artefato, 

jogo e por isso o espaço cômico misterioso. Ao advogar os princípios do baixo 

e do superficial como constitutivos da comédia não esqueço a amplitude e a 

diversidade de manifestações do gênero, que transitam por vários níveis de 

elaboração dramatúrgica. [...]. É preciso, apenas, aceitar o fato de que a 

avaliação crítica da comédia esteve submetida, por um tempo demasiado 

longo, a valores que estão conformados à ótica da tragédia e dos demais 

gêneros sérios. É preciso, por uma vez, dizer que a comédia (ou o que existe 

                                                           
368 Cf. SCHOPENHAUER, Arthur. SS 13. In: O mundo como vontade e como representação, Tomo I. São 
Paulo: Unesp, ps. 69-72, 2005; e ainda A propósito da teoria do risível. In: SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo 
como vontade e como representação, Tomo II. São Paulo: Unesp, ps. 109-128, 2015. Ambas as traduções 
são de Jair Barboza. 
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de comicidade numa comédia) não irá subir ou aprofundar-se para atingir 

algum tipo de validação estética, pois esta não é a sua via de ação.369 

 

  

V.VI. Outras questões interpretativas  

 

 

V.VI.I À guisa de provocação (1): chanchada como EZTÉTYKA DA FOME   

 

 

A ausência total de qualquer menção à chanchada em A utopia no cinema, de Lúcia Nagib, 

evidencia a característica anti-utópica do gênero, fruto de algo como sua natureza 

antitrágica, na medida em que uma utopia, como uma tragédia, também guarda o sentido 

de um destino a chegar ao homem - seja ele da ordem do terrível ou do maravilhoso; a 

chanchada é anti-utópica, ou seja, oposta àquilo que se desejou ser 'cinema brasileiro', em 

especial o Cinema Novo (assumidamente aliás, pois diz Glauber: “o cinema novo ficou 

com a utopia brasileira”) - o que gerou uma veemente resposta pelo Cinema Marginal, 

inclinadamente tragicômica e crítica da utopia anterior -, encantado pelas revoluções 

socialistas ao redor do mundo e criador de uma utopia sua, nacional. Nesse mesmo 

sentido, a paródia, que em Rocha e Bernardet é ‘catarse do subdesenvolvido’ e, nas 

palavras de Salles Gomes, repetimos, "não combater, mas debater-se no 

desenvolvimento", pode ser interpretada inversamente: não-utópica, aqui, ganha o sentido 

de pragmática, do fazer o que se pode ser feito, do 'tornar-se aquilo que se é' de Píndaro. 

Talvez – e aqui apenas arriscamos um vislumbre interpretativo – a chanchada seja assim, 

anti-utópica, por existir já no mundo ‘oniricômico’ do sonho e não precisar da utopia 

mesma, que ‘faz sonhar’. 

 

Com todas as qualidades possíveis de um cinema utópico, é preciso reconhecer que um 

regime econômico como o que suportava as chanchadas não pagava por sonhos, mas por 

público, e assim era eficiente; mas além de fazer o que poderia ser feito, a chanchada o 

fez de maneira singular exatamente por não negar o cinema americano como cânone, ou 

seja, por não ter como norte preocupações de 'cultura nacional' – ainda que seus filmes 

trabalhem, e muito, em torno do tema. As chanchadas foram 'os filmes que podiam ser' 

                                                           
369 2008, p. 58. 
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apenas no sentido de que todo filme o é, e essa própria expressão designa uma certa 

resignação, enquanto que desconsidera uma potência poética própria da pobreza. 

Arriscamos dizer, aliás, que, se houve uma Eztetyka da fome, esta haveria sido, antes da 

do Cinema Novo, a da chanchada, pantagruélica devoradora a mastigar referências.   

 

No início dos anos 60, os diretores do cinema novo brasileiro defenderam o 

que Glauber Rocha, em um famoso manifesto, chamou de “estética da fome”. 

Rejeitando o luxo relativo do cinema comercial anterior, esses diretores 

construíram “alegorias de subdesenvolvimento” cinematográficas e tornaram 

a própria escassez ‘um significante’” […].370 

 

Dessa forma, poderíamos facilmente utilizar a descrição acima, feita para o Cinema Novo, 

às chanchadas, com a exceção de que nestas a coisa se dá ‘inconscientemente’, ‘por detrás 

da trama da cultura’, enquanto o caso do Cinema Novo é determinado de maneira 

consciente371, ou ao menos assim parece, por conta de haver um Manifesto do movimento, 

chave de leitura para os filmes que o integram. Ainda que as chanchadas jamais 

assumissem um “ambicioso discurso sobre a realidade humana e social do Brasil”372, 

escapa em absoluto, todavia, o fato de as mesmas jamais terem figurado como ‘alegorias 

do subdesenvolvimento’ no pensamento sobre cinema, quando na verdade estão, também 

elas, constrangidas brutalmente pelo subdesenvolvimento; “e ainda faremos filmes 

feios”373, afirma Glauber, e nós nos perguntamos o quanto de ‘feiura’ poética carregam 

as chanchadas, em sua extrema escassez de meios, em sua pobreza auto-assumida, na 

natureza de suas paródias, por exemplo.  

 

Assim esclarece Ismail Xavier sobre o assunto da ‘fome’ como estética, na perspectiva 

da ‘alegoria do subdesenvolvimento’, título do seu livro:    

 

 

Da fome. A estética. A preposição ‘da’, ao contrário da preposição ‘sobre’, 

marca a diferença: a fome não se define como tema, objeto do qual se fala. Ela 

se instala na própria forma do dizer, na própria textura das obras. Abordar o 

                                                           
370 SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da Imagem Eurocêntrica. São Paulo: Cosac Naify, 2006. p. 73. 

371 Cf. ROCHA, 1981, p. 17: “Nossa geração tem consciência: sabe o que deseja. Queremos fazer filmes 
antiindustriais; queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser um artista comprometido 
com os grandes problemas do seu tempo; queremos filmes de combate na hora do combate e filmes para 
construir no Brasil um património cultural”.   
372 ROCHA, 1981, p. 17. 
373 Ibid., p 120. 
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Cinema Novo do início dos anos 1960 é trabalhar essa metáfora que permite 

nomear um estilo de fazer cinema. Um estilo que procura redefinir a relação 

do cineasta brasileiro com a carência de recursos, invertendo posições diante 

das exigências materiais e as convenções de linguagem próprias ao modelo 

industrial dominante. A carência deixa de ser obstáculo e passa a ser assumida 

como fator constituinte da obra, elemento que informa a sua estrutura e do qual 

se extrai a força da expressão, num estratagema capaz de evitar a simples 

constatação passiva (‘somos subdesenvolvidos’) ou o mascaramento 

promovido pela imitação do modelo imposto (que, ao avesso, diz de novo 

‘somos subdesenvolvidos’). A estética da fome faz da fraqueza a sua força, 

transforma em lance de linguagem o que até então é dado técnico. Coloca em 

suspenso a escala de valores dada, interroga, questiona a realidade do 

subdesenvolvimento a partir de sua própria prática.374 

 

O livro supracitado, cujo subtítulo é ‘cinema novo, tropicalismo, cinema marginal’, deixa 

de fora o caso da chanchada como ‘alegoria do subdesenvolvimento’; à parte a questão 

do cineasta como autor (algo ‘imitado’, ‘alinhado às premissas’ da Nouvelle vague 

francesa, diga-se de passagem), a citação acima, ao descrever elementos cinemanovistas, 

aponta elementos em comum com as chanchadas: a carência, sua assumpção, sua 

transformação em força poética. É evidente também, no excerto, que “o mascaramento 

promovido pela imitação do modelo imposto (que, ao avesso, diz de novo ‘somos 

subdesenvolvidos’)” quer dizer chanchada, e que a chanchada seria ‘uma forma ao 

avesso’ de dizer o mesmo ‘somos subdesenvolvidos’. O que se retira desta confusão de 

elementos espalhados por diferentes estéticas e movimentos é que, se por um lado, o 

moderno cinema brasileiro disse ‘não!’ às chanchadas, estas compartilham elementos 

com nosso Cinema Moderno.  

 

As nossas análises fílmicas convocaram bastante os corpos dos atores/personagens como 

estratégias poéticas; são sempre corpos magros, fracos, famintos, em oposição ao corpo 

do herói clássico/monomítico. O corpo dos heróis das chanchadas é um corpo 

subdesenvolvido, por assim dizer. Esses corpos, entretanto, são acometidos por uma 

espécie de ‘fome alegre’, ‘animada’, que não os paralisa, mas que, ao contrário, é a 

‘armadilha’ da emboscada narrativa em que eles precisam cair.  

 

 

                                                           
374 XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. São 
Paulo: Brasiliense, 1993. 
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V.VI.II.  À guisa de provocação (2) : chanchada como cinema moderno 

 

Aparenta ser inconteste, pelo que vimos expresso na nossa revisão bibliográfica, que as 

chanchadas ‘deveriam ser’ anti-modernas por natureza, o cinema moderno mesmo ao 

avesso, seu polo negativo, seu Outro. No entanto, elementos de estratégias poéticas do 

cinema moderno, a exemplo da autorreflexividade, ou de estratégias temáticas, como os 

binômios nacional-estrangeiro e popular-erudito, elementos atribuídos ao Cinema Novo, 

‘verdadeiro’ cinema moderno brasileiro, como diz em Cinema moderno brasileiro Ismail 

Xavier375, já podem ser encontradas desde as chanchadas, com variações, evidentemente.   

 

Deixar às claras o espetáculo, a arte como arte, é uma constante tanto das chanchadas — 

"pessoal, vamos ao próximo número!", diz-se em torno dos 48:55 de Mulheres à vista, 

evidenciando o backstage como formato de musical mais inclinado à autorreflexividade 

— quanto do Cinema de Glauber Rocha e de Jean-Luc Godard, para citar um dos mais 

reconhecidos cineastas modernos do mundo. No mesmo filme, vemos os cartazes abaixo, 

que são cartazes do próprio espetáculo ao qual assistimos, num movimento que ‘põe a 

obra dentro de si mesma’:   

 

Como dissemos, muito do efeito reflexivo das chanchadas está na natureza dos musicais 

de bastidores, ou backstage376, e aqui poética e política se imbricam inextrincavelmente: 

“com um baixo orçamento, como fazer um musical? Ora, reaproveitando o existente, as 

casas de espetáculo etc, ou seja, um musical sobre fazer um musical”. A natureza dos 

                                                           
375 2001. 
376 O musical de backstage é, literalmente, o filme musical que se passa no backstage (nos bastidores)  de 
uma casa de shows, por exemplo.  Cf. ALTMAN, Rick. The American film musical. Indiana University Press, 
1987.  

Figura 65 Mulheres à vista (cartaz sobre a obra na própria 
obra) 

Figura 64 Mulheres à vista (cartaz sobre a 
obra na própria obra) (2) 



157 
 

números musicais chanchadescos muito raramente é fantasiosa377, apostando na chave da 

‘documentarização do espetáculo’ — o que reitera nossa escolha do caso-exemplo de 

Alô, alô, carnaval, em sua natureza dupla, ficcional e documental, citado na etapa relativa 

ao Popular —, imperando os números 'de palco' (para plateia no filme ou ensaio de 

apresentação), com raríssimas exceções, como o caso do número de Trenzinho do amor, 

em Garotas e samba. Mas o que domina o musical de Garotas e samba é o mesmo que 

domina o musical da chanchada: canções que vemos ser cantadas em rádios, gravadoras, 

teatros, boates, ou em pleno carnaval, de rua ou de salão. Ainda que haja considerável 

esforço de espetacularização, no sentido de fazer do número um momento para além do 

teatro filmado, nota-se também uma preocupação com o pertencimento do número àquele 

que é o mundo do filme, como vimos antes.  

 

 Em Garota enxuta a estratégia é similar à de Mulheres à vista, com a interessante 

diferença de que os números retornam para ‘detrás das câmeras’ (o filme se passa numa 

produtora televisiva). Em Menina sai378, o número começa ‘às avessas’: vemos um diretor 

sentado e uma câmera apontada para o ‘fora-da-tela’, ou seja, para aquilo que o diretor 

observa e que nós veremos; e enquanto vemos um cameraman levar a câmera para fora 

do quadro, a câmera ‘que não vemos’ — aquela que filmou o filme que estamos 

analisando — segue para frente, espelhando o movimento da câmera em quadro, como 

que em oposta sincronia. Daí, temos um corte para o número que o diretor observava, e 

este torna-se o número que vemos.  

                                                           
377Ibid. O ‘musical de fantasia’, oposto ao do backstage, no sentido de que, neste último. Os números 
musicais não saem da ‘realidade fílmica’, enquanto que, nos primeiros, sim.  
378 De Ivon Curi e por ele interpretada. 



158 
 

              

 

O efeito também é similar no último plano do número musical final de Vou te contá, 

quando vemos Pagano Sobrinho 

cantando Terreque terreque, 

enquanto a câmera passa a 

realizar um travelling para trás, 

ampliando o quadro, 

enquadrando todo o cenário do 

teatro onde o número se passa; ao 

final do movimento de câmera, 

notamos Sobrinho a se despedir, 

juntamente com as dançarinas 

que faziam parte do número, 

acenando as mãos em direção a 

nós, num movimento reflexivo godardiano antes de Godard, como pode ser visto, em 

1961, na ‘piscadela’ da personagem de Ana Karina ao final de Uma mulher é uma 

mulher:379  

  

 

 

                                                           
379 Une femme est une femme, 1961. 

Figura 66 Vou te contá Figura 67 Vou te contá (2) 

Figura 68 Vou te contá (3) 
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O já citado caso do ‘Vilão como mestre de cerimônias’, Cabrobró, de Sherlock de araque, 

negocia metalinguisticamente o filme com seus espectadores, numa operação que 

facilmente poderia ser chamada de brechtiniana, mais ainda por tratar-se de um cenário 

teatral aquele no qual ele aparece para ‘administrar narrativamente’ o filme conosco. 

Cabróbró é personagem e narrador onisciente, e inevitavelmente nos faz ver a estória 

como estória, os detalhes da tessitura dramática, o constructo como constructo. Uma 

marca, diga-se de passagem, do modernismo cinematográfico da Nouvelle Vague e do 

Cinema novo / Cinema marginal: enquanto os primeiros faziam seus personagens 

‘falarem com a câmera’, num movimento brechtiano de quebra da quarta parede, ou 

retiravam deliberadamente a ‘trilha sonora’, deixando a cena em silêncio; os segundos 

deixavam fotogramas ‘sujos’ nas obras intencionalmente e também repetem os 

expedientes dos franceses, como tapas na câmera ou jump-cuts, como em Meteorango 

Kid, Herói Intergalático380 ou Terra em transe381. Tal figura metalinguística, a de 

Cabrobró, carrega ainda o fato de adicionar uma camada particularmente singular de 

comicidade ao filme: entre o espectador e a estória contada, um outro personagem, ser de 

linguagem, trata conosco como se não o fosse, como se habitasse um lugar intermediário 

entre o drama (como conjunto de ações) fílmico e nós, que o assistimos. 

 

O mesmo ‘tropo da piscadela’, que é como se se estabelecesse o segredo de um novo 

pacto entre espectadores e obra/seres de linguagem, surge em Mulheres à vista, na última 

                                                           
380 André Luiz de Oliveira, 1969. 
381 Glauber Rocha,  1967. 

Figura 69 Uma mulher é uma mulher (Une femme est une femme) 
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cena do filme, quando Zé Trindade fala diretamente conosco, gesticula e nos dá 

conselhos, enquanto um movimento de câmera centraliza seu rosto em close-up para que 

ele possa, oferecendo-nos uma piscadela final, fechar o filme: 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Zé Trindade em Mulheres à vista 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo anterior, diversas ‘considerações’ são feitas sobre os problemas de que trata 

esta tese. Nada obstante, não são necessariamente todas ‘considerações conclusivas’, mas 

sim interpretações, insights, conjecturas, suposições que o método utilizado – o de uma 

estrutura analítica que, isonomicamente, costurasse ‘texto’ e ‘contexto’ numa trama 

cultural, sem diminuir a importância da análise interna/formal dos filmes (e dos textos 

jornalísticos/teóricos, por que não dizer) – permitiu fazer. Nesta última e lacônica seção 

– lacônica, por muito já haver se ‘considerado’, como explicamos –, faremos um 

apanhado de questões mais gerais relacionadas à feitura da pesquisa, além de especular e 

sugerir desdobramentos para esta tese. 

 

VI.I. O doutorado como processo 

 

Antes de qualquer coisa, todavia, gostaríamos de discutir o Doutorado como processo, ou 

seja, em suas idas e vindas epistemológicas. Um primeiro caso é o de que, a priori, a 

hipótese que gerou esta tese era muito menor, mais tímida e mesmo diferente daquilo que 

o trabalho se tornou: acreditávamos haver algo de cinematicamente moderno, 

artisticamente falando, nas chanchadas. Afinal, este tema teve seu espaço, mas apenas 

como um detalhe da tese, que se expandiu e descentralizou esta questão, abrindo-se para 

um mais ventilado leque de possibilidades hermenêuticas. Um segundo exemplo é o de 

que não se desejou, com este escrito, ‘flertar’ com algo como ‘psicologia da cultura’; mas 

nos pareceu inevitável, do ponto-de-vista do problema, atacá-lo de forma a cercar o 

‘logos’ de uma ‘psique’ cultural, sem que tivéssemos de pôr em discussão conceitos e 

questões eminentemente psicológicas, da área mesma da Psicologia como ciência. Um 

terceiro exemplo é o de que, ainda que já antes cogitássemos tratar do cômico 

chanchadesco, demorou a nos passar pela mente a ideia de que o riso, em sua natureza de 

‘crueldade sublimada’, pudesse, mesmo como hipótese, estar ligado à visão deste mesmo 

cômico como castigat ridendo moris pelo segundo bloco interpretativo, e sendo valorado 

positivamente por essa via.  
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Uma questão de método, na verdade, como se discutiu no capítulo anterior, foi 

fundamental, tanto para estas novas ideias que surgiam no processo de pesquisa, quanto 

para criar e fazer funcionar operadores como ‘paródia’, ‘popular’, ‘cômico’: o estudo 

comparativo, inter-relacionando filmes e textos sobre estes filmes, ‘pondo para brigar’ 

não só os textos escritos e suas opiniões entre si, mas também aquilo que a materialidade 

expressiva dos filmes mesma valora: seus ‘rebaixamentos’, sua ‘esquética’, sua 

‘pantomímesis’. Ler ‘o texto como contexto’ e vice-versa, ou seja, ter ambos no mesmo 

horizonte simbólico, numa disputa entre signos que vai além dos meios (texto 

escrito/filmes) nos quais estes signos tomam forma: numa fórmula, poética como retórica 

e retórica como poética. Levando em conta esta questão, aquilo que se fez aqui, com as 

chanchadas, é algo como o que David Bordwell chama de História das poéticas – e 

“qualquer pergunta quanto aos princípios fundamentais pelos quais uma obra de arte, em 

qualquer meio representacional, é construída, pode estar dentro do domínio da poética”382 

–, uma prática de análise que cruza os eixos de texto e contexto, em que uma mesma 

estratégia pode ser lida poética e historicamente, como o próprio Bordwell faz a respeito 

do plano-sequência. 

 

Ainda sobre questões de método, lembremos que a ausência de análise interna, formal, 

imanente das obras da chanchada foi apresentada como um dos agentes motivadores desta 

tese: o que teriam esses filmes a expressar filmicamente? Contudo, apenas mais tarde foi 

possível associar esta lacuna à questão da valoração em si. Uma vez que pouco se analisou 

as chanchadas filmicamente, só se pôde falar delas ‘extrafilmicamente’. Seja no primeiro 

bloco interpretativo (que não analisava as obras, mas ‘comprava’ o juízo de valor que 

estas obras teriam herdado de outras formas, também consideradas inferiores, a exemplo 

do Teatro de Revistas), seja no segundo (que, nas já citadas palavras de Vieira, tem dado  

 

 ênfase [...] menos nos aspectos formais e de linguagem do gênero e mais na 

riqueza de suas representações multiculturais e nas relações com o contexto 

maior da história brasileira do período383), 

                                                           
382 BORDWELL, DAVID. Historical Poetics of Cinema. In: The Cinematic Text (ed. R. Barton Palmer). New 
York: AMS Press, p. 371, 1989. (No original, em Inglês: "[a]ny inquiry into the fundamental principles by 
which a work in any representational medium is constructed can fall within the domain of poetics"). 
 
383 VIEIRA, 2011, p. 59. 
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o fato de não ter havido análise há de pesar quando do resultado das interpretações, pois 

estas são resultado do método aplicado. Entretanto, uma breve mea culpa se apresenta, 

logo mais à frente, quanto às diferenças técnicas de apreciação entre o nosso tempo e o 

tempo em que certas análises citadas estão situadas. 

 

Da mesma maneira, não nos armarmos a priori com conceitos para a paródia, para o 

cômico ou para o popular – apesar dos riscos, também – foi fundamental para o 

andamento do trabalho. A paródia, por exemplo, pode ser autodepreciativa ou não, pode 

ser satírica ou não; o popular convoca tanto o que chamamos de ‘esquética’ – uma estética 

da esquete – do Teatro de Revistas, quanto um jogo provocativo com o 

estrangeiro/colonizador/poderoso; o cômico, por sua vez, pode ser paródico, popular, de 

costumes, de pantomima, e a lista seguiria. A noção de que as fronteiras destes conceitos 

surgiriam do embate entre análises internas e revisão crítico-contextual permitiu, em 

verdade, que estes conceitos se apresentassem em sua forma particular dentro da lógica 

da chanchada, o que obviamente nos seria muito mais vantajoso do que ter na mão uma 

porção de conceitos prontos que não fossem passíveis de ser articulados ao nosso estudo 

de caso em si. 

 

Mesmo os elementos nietzschianos deste trabalho – de certa forma, sua espinha dorsal – 

não constavam do projeto que fora aprovado, tendo sido adicionados ao problema já mais 

tarde, em meados do período de Qualificação do Doutorado. E esta adição surgiu tanto 

de um conhecimento prévio das obras do autor, quanto de um estudo paralelo (ao do 

doutorado) sobre a questão do valor em Nietzsche. Numa ordem retroativa em relação à 

cronológica, pode-se dizer que Mittell leva a Foucault, que leva a Nietzsche e sua 

‘genealogia dos valores’. Quanto ao ‘ressentimento’, nos voltamos a uma fonte brasileira, 

a de Maria Rita Kehl, que tinha definições mais específicas (e em ao menos um sentido, 

menos filosóficas) sobre este conceito, que se encontra espraiado pela obra do autor 

alemão. Da mesma forma, Viviane Mosé, intérprete de Nietzsche, não habitava nosso 

horizonte, em especial no sentido afirmativo com o qual ela vê a raiz paródica do que 

chama de ‘selvagens cultos’, nós, os ‘colonizados’. 
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VI.II. O valor da questão do valor 

 

No limite, como dissemos na Introdução, este é um trabalho sobre o Valor, a questão do 

valor na chanchada. É singular que a palavra ‘valor’ derive do infinitivo valēre, Latim 

para ‘ser forte’, ‘ser valoroso’, ‘ser capaz’384: e não foi disso mesmo que tratamos, de uma 

disputa num campo simbólico – mas que, obviamente, perpassa os campos econômicos, 

culturais, sociais etc. –, de um constante remapeamento de fronteiras de gênero, em que 

agentes poéticos (os próprios filmes e suas estratégias), produtivos (empresas criadoras), 

individuais (Glauber) redesenham divisas e tiram do lugar os marcos-limite? 

 

Outra vez, voltemos à ilustração do anedotário: quando o autor deste trabalho explicava, 

a qualquer pessoa curiosa o suficiente para lhe perguntar sobre o que tratava sua tese, o 

diálogo ocorria, invariavelmente – salvas as exceções dos especialistas –, como segue: 

 

– é um trabalho sobre as chanchadas. 

– Hum...  

– Mas são as chanchadas, não as pornochanchadas...  

– Ah! Ainda bem que você esclareceu!   

 

Esta conversa, repetida ad infinitum por quatro anos, representa mesmo algo que esta tese 

vem discutindo por todo seu percurso, ou seja, a valorização das chanchadas, aqui 

associadas não somente a uma sua ‘ramificação’ (entre parêntesis, pois é muito 

questionável que haja bastante ‘chanchada’ nas ‘pornochanchadas’), mas uma 

ramificação que carrega ela mesma o imenso valor negativo da pornografia. Notável que 

venha à mente, na esteira do significante ‘chanchada’, o significado ‘pornochanchada’ (e 

aqui eu gostaria de poder reproduzir as expressões faciais de meus interlocutores; quando 

alguém diz que estuda ‘Cinema’, eleva-se seu capital cultural385, mas, ao revelar a 

                                                           
384Cf. Online etymology dictionary. https://www.etymonline.com/word/valor#etymonline_v_4619 e Cactus 
online Dictionary: https://latin.cactus2000.de/showverb.en.php?verb=valere. Acessados a 21/11/2018. 
385 Não se quer introduzir um novo horizonte conceitual com o termo ‘capital cultural’; na esteira do 
conceito bourdieusiano, queremos dizer apenas de um capital que se acumula no âmbito da cultura e do 
consumo de produtos culturais. 
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chanchada, todo esse capital se desvaloriza); é evidente haver outras variáveis (idade do 

interlocutor, por exemplo, é determinante), mas o fato é que a história associou, em nosso 

senso comum, um gênero já valorado negativamente a um outro, que também é 

sobremaneira desvalorizado. Este aspecto mais ‘empírico-anedótico’ é uma representação 

daquilo que vimos na seção de revisão sobre os discursos, quando notamos que ainda é 

razoavelmente comum, hoje, atribuir à chanchada um carimbo negativo, na esteira de 

leituras feitas nos anos 1950/60. Mais do que isso, representa também a própria questão 

da ‘transmissão de valor’ de um gênero a outro, exatamente como vimos com a relação 

entre Teatro de Revista e chanchadas. Se busca-se entender como o valor da chanchada 

se transformou no decorrer do tempo, e sendo as chanchadas um gênero tão híbrido, 

cremos que não seria possível identificar as valorações que ‘vazaram’, juntamente com 

suas estratégias, como no caso do Teatro de Revista, sem uma análise genealógica, que 

se ramifique para além das obras e do próprio gênero, no intuito de escavar estes 

‘sedimentos’ que formam o solo cultural da chanchada.  

 

As interpretações aqui trabalhadas e sugeridas requerem discussões ainda mais 

aprofundadas, sobretudo as dimensões mais originais deste trabalho, como a ideia do 

‘ressentimento cultural-desenvolvimentista’, além de algumas especificidades do cômico 

chanchadesco que nos possam ter escapado; testes relacionando as chanchadas e a 

Eztétika da fome / modernismo cinematográfico também serão bem-vindos, porquanto 

nossas análises, nesta etapa final (V.VI.I e V.VI.II, Outras questões interpretativas), estão 

na seara da sugestão, são incipientes e produto já dos momentos finais da pesquisa.  

 

Também uma outra matéria, a do ‘colonialismo cultural’ presente neste trabalho, deve ser 

posta em perspectiva, contrastada (busca de semelhanças e diferenças) com os achados 

epistemológicos mais recentes das teorias que cercam o tema (Anticolonialista, 

Decolonialista) e cujas ideias esta tese não discute em nenhum momento; apesar disso, a 

questão colonial pertence imperiosamente a este trabalho – seja ao tratarmos 

analiticamente das chanchadas, seja ao discutirmos material crítico sobre o gênero –, 

ainda que a partir de um prisma epistemológico sobremaneira diverso daquele destas 

teorias. O mesmo pode ser proposto, no que tange à contrastação, às chamadas ‘teorias 

pós-modernas’, particularmente no que toca à questão do ‘moderno’ em nossa tese: Como 

o pós-moderno vê o ‘moderno’ das chanchadas? e como o Decolonialismo e o Anti-
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colonialismo se relacionam com o ‘ressentimento cultural-desenvolvimentista’ no 

pensamento cinematográfico brasileiro? são perguntas que poderiam derivar dos nossos 

achados.  

 

O tema da Paralaxe, presente no título deste trabalho e apresentado rapidamente na 

Introdução, ainda que só nos seja caro como ilustração, também remete a uma questão de 

valor: a palavra deriva do grego παράλλαξις, (parallaxis), com sentido de alteração, 

formada pela raiz παραλλάσσω (parallássô), que por sua vez denota 'alterar', 'mudar de 

lugar' 'diferir', 'variar'386, e o conceito, assim como a imagem que o representa abaixo, 

servem de ilustração para o nosso problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere-se os quadrados vermelhos e azul como sendo backgrounds distantes; a 

posição A, determinada pelas contingências de seu próprio ‘ponto-de-vista’, vê 

inevitavelmente um contraste entre a bola amarela e o background azul; a posição B, por 

sua vez, o contraste entre a bola amarela e o background vermelho; trata-se, entretanto, 

da mesma bola amarela, do mesmo fenômeno no centro da observação. Basta uma 

transposição, e facilmente se compreende que a perspectiva e o background – 

                                                           
386 Cf. Henry George Liddell, Robert Scott,  An Intermediate Greek-English Lexicon. Disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0058:entry=paralla%2Fssw. 
Acessado a 21/003/2019 . 

Figura 71   Representação da Paralaxe 
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determinantes na configuração daquilo que se observa, mas que têm de ser postos, eles 

mesmos, ‘em perspectiva’ – podem ser lidos como a base, o solo epistemológico de onde 

brota um valor. Ademais, na Astronomia, é exatamente este por ‘em perspectiva’ do 

fenômeno da paralaxe que permite, por exemplo, determinar largas distâncias entre 

corpos celestes: com isso, se reafirma aqui um compromisso com a importância da 

‘pesagem dos métodos’, e não um ‘vale-tudo’ conceitual em que o saber não passa de 

mera opinião pessoal, mera ‘perspectiva’.   

 

 

VI.III. Mea culpa, ou Algumas relativizações 

 

É necessário fazer, ainda, uma espécie de data vênia epistemológica em relação a nós 

mesmos e a este trabalho. Os autores que imperam, por exemplo, no primeiro bloco 

interpretativo, estão cronologicamente antes do início da Análise Fílmica como disciplina 

mesmo (até meados de 1960, ou seja, quando começa a despontar como disciplina 

acadêmica), o que também quer dizer que, obviamente, não receberam os influxos dos 

Estudos Culturais, que ganhariam mais espaço na década de oitenta e sustentariam o 

modelo epistemológico do início do revisitamento das chanchadas até o regime atual. 

Para além disso, este bloco inicial sofria também as constrições da ausência de técnica 

que, hoje, nos permite revisitar frame-a-frame uma paródia chanchadesca, por exemplo, 

pausar, aproximar, analisar o filme e escrever sobre o mesmo no conforto de um 

computador pessoal. E nesse sentido se faz necessário pôr em questão os próprios meios 

deste nosso trabalho, em relação aos meios pertencentes ao primeiro bloco interpretativo. 

Com épistémès (‘solos culturais’, na interpretação foucaultiana) e tékhnēs (técnicas) 

diferentes, interpretações diferentes entraram num horizonte hermenêutico 

reconfigurado. Disto, uma nova série de perguntas nos parece interessante do ponto de 

vista epistemológico: o quanto se pode comparar interpretações que, separadas por longo 

tempo, são resultados de procedimentos técnico-analíticos inextrincavelmente 

determinados pelo espírito do seu tempo? Em que medida é possível dar conta dos ‘limites 

interpretativos’ das aporias intrínsecas de um outro período? Tomando um caso-limite da 

nossa cultura, à guisa de ilustração: o quão ‘gregos antigos’ podemos ser ao ler uma 

tragédia ou uma comédia escrita para gregos antigos? – ou quantos leitores-modelo 

empíricos teria, hoje, a Odisseia de Homero?   
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Outro ponto a ser relativizado é o do posicionamento de determinados agentes (Glauber 

Rocha, em especial) na disputa das interpretações, algo que fora brevemente mencionado 

no Cap. III; o caso do diretor baiano é emblemático porque este ‘portava uma bandeira’, 

necessitava de espaço no terreno da cultura, e assim como eram beligerantes seus filmes, 

também eram seus discursos escritos. Queremos dizer que, apesar de Glauber figurar 

como um ponto importante na negativação da chanchada, tal fenômeno deve ser lido na 

perspectiva desta disputa por terreno cultural, como ataque consciente de quem sabia que 

um tal terreno já estava ocupado, e que fazia-se imprescindível ‘arar a terra’, preparando-

a para uma ‘flora cinemanovista’.   

 

Assim como Mário Quintana escreveu que “um poema só termina por acidente de 

publicação ou de morte do autor”387 – e porque este autor que vos escreve ainda 

permanece vivo –, esta tese termina por conta das contingências que a cercam, seu 

‘acidente de publicação’; entretanto, voltando a uma ideia que trouxemos ainda na 

Introdução, a do conhecimento como fluxo, ‘terminar’, neste nosso caso, significa apenas 

mais um ponto ou demarcação neste fluxo que nos ultrapassa. Esta segunda parte das 

considerações finais, voltada majoritariamente para aquilo que pode se desdobrar desta 

tese, representa uma tentativa de ‘levar a tese um pouco além dela mesma’, entendendo 

que, em consonância com tudo o que foi discutido até este momento, o conhecimento se 

desenrola como um imenso poema épico, um pergaminho que contasse de aventuras 

epistemológicas e das batalhas em torno destas, um palimpsesto no qual se apaga e 

escreve outra vez e mais outra; ler este pergaminho, fazer perguntas sobre ele – isto é, 

aquilo que esta pesquisa realiza à sua maneira, inclinada aos seus próprios objetivos – é 

o que se poderia chamar, a despeito do barroquismo intelectual do nome, de ‘filologia 

epistemológica da cultura’; a arte de interpretar e reinterpretar textos, de mapear ao 

máximo possível o leitor destes, uma arte mesmo de filólogos, “ou seja, dos aniquiladores 

de toda fé que repousa nos livros”388, se pudermos traduzir ‘fé’, nesse nosso caso, em algo 

como uma homeostase interpretativa, e ‘livros’ como qualquer produto da ordem cultural. 

 

Por último, mas não menos importante: o autor pede desculpas pelas pequenas 

                                                           
387 QUINTANA, Mario. Mario Quintana, poesia completa em um volume. Org. Tania Franco Carvalhal. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 2005. p. 251. 
388 NIETZSCHE, 2001, p. 232. (No original, em alemão: ” [...] das heisst der Vernichter jeden Glaubens, der 
auf Büchern ruht”). 
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‘gracinhas’, troças, piadas, pilhérias, chistes, por um título zombeteiro ou algum 

neologismo leviano: cedeu-se ao sentimento que se estudava, e esperamos que um leitor 

mais sério apenas nos considere algo imponderados, negligentes; entretanto, se ao menos 

um leitor riu delas, no espírito do Amor fati,389 que sempre diz ‘sim!’, o autor pensa que 

terá valido a pena.   
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VIII. ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS 

 

(Dados retirados do arquivo online da Cinemateca Brasileira390) 

 

007 E ½ NO CARNAVAL 

 

                                                           
390 Cf. http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. Acessado em 22/02/2019. 
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Data e local de produção 
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Censurado em 07.22.1966, 13 cópias, 2.815m.Censurado em 04.02.1966, 15 cópias, 2.815m, 

35mm.Censurado em 01.03.1966, 30 cópias, 90m, trailer, em 35mm. 

Circuito exibidor 

Exibido no República (SP) a partir de 19.02.1966. 

Sinopse 

"(...) um chofer de praça que se transforma sem saber em perigoso agente secreto." (Diário da 

Noite, 19.02.1966) 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 

Espionagem; Automóvel 

Descritores secundários 

Táxi 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): J.B. Produções Cinematográficas; Produções Cinematográficas 

Copacabana Filmes Ltda. 

Produção: Barbosa, Jarbas; Zonari, Arnaldo 

Direção de produção: Vieira, Adalberto 

Produtor associado: Zonari, Arnaldo 

Assistência de produção: Campello Filho 
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Distribuição 
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Argumento/roteiro 

Argumento: Lima, Victor 

 

Estória: Estória de <Lima, Victor> 

 

Direção 
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Fotografia 
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Som 
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Montagem 
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Direção de arte 
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Dados adicionais de direção de arte 
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Autor da canção: Block, Fábio;  

Intérprete: Brazilian Bitles;  

 

Título: Higiene mental;  

Autor da canção: Castro, Nelson e Ferreira, Waldir;  

Intérprete: Moreno, Wanda;  

 

Título: Marcha da tosca;  

Autor da canção: Morais, Carlos;  

Intérprete: Martinez, Angelita;  

 

Título: Samba do pão;  
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Autor da canção: Lopes, Ofolindo e Michiles, Adauto José;  

Intérprete: Dias, Orlando;  

 

Título: Can-can no carnaval;  

Autor da canção: Barbosa, Haroldo e Cruz, Carlos;  

Intérprete: Borba, Emilinha;  

 

Título: Cachorrinho do Lalau;  

Autor da canção: Kelly, João Roberto e Rui, J.;  

Intérprete: Batista, Dircinha;  

 

Título: Como vai, meu bem? 

Autor da canção: Aguiar, Jairo; Rogério, Paulo e Joluz 

Intérprete: Chacrinha 

 

Identidades/elenco:  

Chacrinha (Aberlado Barbosa) 

Costinha 

Carr, Laurence 

Malvil, Annik 

Iório, Átila 

Marivalda 

Patiño, Antônio 

Ghessa, Rossana 

Vilar, Milton 

Gonçalves, Edna 

Antônio, Ângelo 

Costa, Cícero 

Schueler, Hélio 

Dieckens, Guilherme 

Carneiro, Milton 

Orla, Teo 
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Lopes, Leila 

Cardoso, Wanderley 

Participação especial:  

Santacruz, José  

Mauro, Lúcio 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

Certificado de Censura Federal 

CENS/I 

Diário da Noite, 19.02.1966 

SA/EMP 

Fontes consultadas:  

ACPJ/II 

Observações:  

ACPJ/I acrescenta <Richers, Herbert> como produtor executivo; <Vieira, Adalberto> como 

gerente; no elenco inclui <Antonio, Angelo>, <Gonçalves, Edna>, <Vilar, Milton>, <Lopes, 

Leila>, <Patiño, Antonio>, <Costa, Cicero>, <Diecken, Guilherme>, <Carneiro, Milton>, <Orla, 

Ted> e nos números musicais <Barra, Eli>, <Bloch, Fabio>, <Eduardo, Jorge>, <Toth, Luiz> e 

<Truco, Victor>. 

Outras fontes indicam no elenco <Brazilian Bitles>; <Borba, Emilinha>; <Dias, Orlando>; 

<Maria, Ângela>; <Demônios da Garoa>; <Batista, Dircinha>; <Dias, João>; <Martinez, 

Angelita> e <Moreno, Wanda>, porém, os letreiros do filme não os incluem neste campo. Assim 

como indicam como assistente de direção <Campelo Neto>, informação não confirmada pelos 

letreiros. 

 

 

ALÔ, ALÔ, CARNAVAL  

 

Outras remetências de título: 

O GRANDE CASSINO; ALÔ! ALÔ! CARNAVAL 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 
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Material original 

35mm, BP, 80min, 2.200m, 24q 

 

Data e local de produção 

Ano: 1936 

Início de filmagem: 1935.10.14 

Final de filmagem: 1936.01.01 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado entre 16 e 31.01.1936.Certificado de Produto Brasileiro: B0400102300000 de 

14.07.2004. 

Data e local de lançamento 

Data: 1936.01.20 

Local: Rio de Janeiro 

Sala(s): Alhambra 

Pré-lançamento: 1936.01.15 

Local de pré-lançamento: Rio de Janeiro 

Sala(s): Alhambra 

 

 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo de 03 a 09.02.1936, no Odeon (Sala Vermelha) e no São Bento; de 10 a 

12.02, no Odeon (Sala Azul); de 17 a 23.02, no Brás-Politeama e no Glória; de 24.02 a 01.03, no 

Santa Cecília e no Paratodos; de 02 a 04.03, no República; de 05 a 08.03, no Capitólio; de 09 a 

11.03, no Central; de 16 a 18.03, no Paulistano; de 19 a 22.03, no São Caetano e no Mafalda; de 

23 a 25.03, no Marconi; de 23 a 26.03, no Recreio; de 26 a 29.03, no Paraíso e no América; de 27 

a 29.03, no Rialto; de 13.04 a 15.04, no São José; de 17 a 19.04, no São José e no Moderno e a 

26.04.1936, no Marconi, no Íris e no Santo Antonio. Reprisado a partir de 20.2.1952 nos cinemas 

Marabá, Ritz São João, Ritz Consolação, Plaza, Fênix, Hollywood, Sammarone, Radar, Tropical, 

Rialto, São José e Moderno. Distribuição da Cinedistri. 

Exibido em Belo Horizonte, no Brasil, segundo Cinearte de 01.03.1936. 

Exibido em São Carlos, São Paulo, no São Carlos e no São José, segundo Cinearte de 15.10.1936. 
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Lançado em Curitiba a 01.06.1936, no Avenida. 

Sinopse 

"Conta a dificuldade de dois autores em conseguir um empresário para sua revista chamada 

'Banana da terra'. Indo a um cassino, lembram-se de que ali seria o local ideal e procuram o 

empresário, que recusa a oferta. Mas, como a atração contratada pelo empresário não chegara da 

França, ele corre em busca dos dois e acerta a revista. E durante o desenrolar do espetáculo, 

tudo o que existe de mais incrível acontece. Os números musicais - com a chamada gente bamba 

do rádio e do teatro - são intercalados com a parte do texto, incluindo figuras e fatos de 1936". 

(AG/50 CIN) 

Gênero 

Comédia; Musical 

Termos descritores 

Música popular brasileira 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Cinédia Estúdios Cinematográficos Ltda. 

Companhia(s) co-produtora(s): Waldow Filmes 

Produção: Dolney, Wallace; Gonzaga, Adhemar 

Produção executiva: Gonzaga, Adhemar 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): D.F.B. - Distribuidora de Filmes Brasileiros 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Barro, João de; Ribeiro, Alberto 

Roteiro: Gonzaga, Adhemar; Costa, Ruy 

 

 

Direção 

Direção: Gonzaga, Adhemar 

 

Fotografia 

Câmera: Medeiros, Antonio; Brasil, Edgar; Ciacchi, Victor 

 

Dados adicionais de fotografia 
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Eletricista: Viana, José Júlio 

 

Som 

Direção de som: Fenelon, Moacyr 

 

Montagem 

Montagem: Carlos, J.; Costa, Rui; Casalegno, Emílio 

Roteiro de montagem: Castre, Afrodísio P. de; Fenelon, Moacyr; Gonzaga, Adhemar 

 

Direção de arte 

Cenografia: Costa, Ruy 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Carpinteiro: Dias 

Decoração: Costa, Ruy; Casalegno, Emílio; Carlos, J. 

Desenho de cenografia: Casalegno, Emilio; Carlos, J. 

 

Dados adicionais de música 

Título da música: Amei;  

Música de: Nássara, Antonio e Frazão, Erastótenes;  

Intérprete(s): Alves, Francisco;  

 

Título da música: Armas e os barões, As;  

Música de: Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Almirante e Babo, Lamartine;  

 

Título da música: Cadê Mimi;  

Música de: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Reis, Mário;  

 

Título da música: 50 por cento de amor;  

Música de: Babo, Lamartine;  
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Intérprete(s): Camargo, Alzirinha;  

 

Título da música: Comprei uma fantasia de pierrot;  

Música de: Babo, Lamartine e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Alves, Francisco dançando com Weytingh, Dulce;  

 

Título da música: Mimi;  

Música de: Fragoso, Ary de Calazões;  

Intérprete(s): Barbosa, Luís;  

 

Título da música: Canção do aventureiro;  

Música de: Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Barbosa Jr.;  

Instrumentista: Muraro (piano) 

 

Título da música: Manhãs de sol;  

Música de: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Alves, Francisco;  

Orquestra: Cordovil, Hervê;  

 

Título da música: Maria acorda que é dia;  

Música de: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Weytingh, Dulce; Almeida, Joel de e Gaúcho;  

 

Título da música: Molha o pano;  

Música de: Marinho, Getúlio e Vasconcelos, Cândido;  

Intérprete(s): Miranda, Aurora;  

Conjuntos e bandas: Conjunto nacional de Benedito Lacerda;  

 

Título da música: Muito riso e pouco siso;  

Música de: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Batista, Dircinha;  
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Conjuntos e bandas: Os Quatro Diabos;  

Componentes: Sout, Nelson Eduardo; Carneiro, Luiz Muniz; Lima, Mário; Monteiro de Souto, 

Carlos e Monteiro de Souto, José;  

 

Título da música: Não beba tanto assim;  

Música de: Decourt, Geraldo;  

Conjuntos e bandas: Irmãs Pagãs;  

 

Título da música: Não resta a menor dúvida;  

Música de: Rosa, Noel e Cordovil, Hervê;  

Conjuntos e bandas: Banho da Lua;  

Componentes: Ozório, Afonso (percussão); Ozório, Stênio (cavaquinho); Oliveira, Aluízio de 

(violão e solo); Pereira, Hélio Jordão (violão e vocal); Eboli, Oswaldo (pandeiro) e Astolfi, Ivo 

(banjo);  

 

Título da música: Negócios de família;  

Música de: Valente, Assis e Cordovil, Hervê;  

Conjuntos e bandas: Bando da lua;  

Componentes: Ozório, Afonso (percussão); Ozório, Stênio (cavaquinho); Oliveira, Aluízio de 

(violão e solo); Pereira, Hélio Jordão (violão e vocal); Eboli, Oswaldo (pandeiro) e Astolfi, Ivo 

(banjo);  

 

Título da música: Pierrot apaixonado;  

Música de: Rosa, Noel e Prazeres, Heitor dos;  

Intérprete(s): Almeida, Joel de e Gaúcho;  

 

Título da música: Piratas da areia;  

Música de: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Batista, Dircinha;  

Orquestra: Cordovil, Hervê;  

 

Título da música: Querido Adão;  

Música de: Lacerda, Benedito e Santiago, Osvaldo;  

Intérprete(s): Miranda, Carmen;  
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Título da música: Seu Libório;  

Música de: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Barbosa, Luís;  

 

Título da música: Teatro da vida;  

Música de: Vitor, A.;  

Intérprete(s): Reis, Mário;  

 

Título da música: Tempo bom;  

Música de: Helena, Heloísa e Barro, João de;  

Intérprete(s): Helena, Heloísa;  

Conjuntos e bandas: Bêbados 

Componentes: Sharp, Sidney; Fontenelle, Jorge; Ferreira, Evaldo Leite; Couto, Armando e Silva, 

Nivaldo Carvalho  

 

Título da música: Fra diavolo;  

Música de: Martinez, Carlos A.; Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete(s): Reis, Mário;  

 

Título da música: Sonhos de amor de Lizst;  

Música de: Travesti, Jayme Costa de;  

Intérprete(s): Alves, Francisco;  

 

Título da música: Cantores do rádio 

Música de: Barro, João de; Babo, Lamartine e Ribeiro, Alberto 

Intérprete(s): Miranda, Carmen e Miranda, Aurora 

Orquestra: Orquestra Simão Boutman 

 

Identidades/elenco:  

Costa, Jaime (Empresário) 

Barbosa Jr. (Autor da revista n. 1) 

Pinto Filho (Autor da revista n. 2) 
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Oscarito (No cassino) 

Murad, Jorge (Contador de piada) 

Rosa, Lelita (Morena) 

Gonçalves, Paulo de Oliveira (Barman no Pierrot apaixonado) 

Chaves, Henrique (Croupier) 

Pinto, Dario Melo 

Pinto, Maria Gonzaga M. 

Guimarães, Luis Carlos 

Barrozo Netto, Hélio 

Ferreira, Jaime 

Figueiredo, Olga 

Roberto, Paulo 

Ribas, Peri 

Rocha, Álvaro 

Corseuil Filho, Inácio 

Viana, Didi 

Guimarães, Bernardo 

Oliveira, Carlos de 

Cordovil, Hervê 

Barros, Lair de 

Downey, Aniceto 

Downey, Wallace 

Almirante 

Babo, Lamartine 

Alves, Francisco 

Weytingh, Dulce 

Almeida, Joel de 

Gaúcho 

Barbosa, Luís 

Camargo, Alzirinha 

Reis, Mário 

Miranda, Aurora 
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Irmãs Pagãs 

Batista, Dircinha 

Miranda, Carmen 

Bando da Lua [Ozório, Afonso; Ozório, Stênio; Oliveira, Aluízio de; Pereira, Hélio Jordão; 

Eboli, Oswaldo; Astolfi, Ivo]  

Helena, Heloísa 

Bêbados [Sharp, Sidney; Fontenelle, Jorge; Ferreira, Evaldo Leite; Couto, Armando; Silva, 

Nivaldo Carvalho e]  

Os Quatro Diabos [Sout, Nelson Eduardo; Carneiro, Luiz Muniz; Lima, Mário; Monteiro de 

Souto, Carlos; Monteiro de Souto, José]  

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

CENS/DOU 

JCB/Chan 

JIMS/OESP 

AG/50 CIN 

O Estado de S. Paulo, 09.08.2001 

Site, Ancine, disponível em:  

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 06.02.2018. 

Fontes consultadas:  

AV/ICB 

CS/FCB 

FCB LOTE 2/FF 

JRT/MPTC 

AV/FF 

HH/FEB 

ACPJ/75 

MAM/Retrospectiva Adhemar Gonzaga 

MAM/Retrospectiva Carmen Miranda 

JN/Imigrantes - Espanhóis II 

JN/Imigrantes - Portugueses II 
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JN/Imigrantes - Americanos II 

Observações:  

Paulo Emilio Salles Gomes informa que a Cinédia foi a produtora minoritária, informação contida 

no documento PE/PI. 0249 do Arquivo Paulo Emilio Salles Gomes, da Cinemateca Brasileira. 

A música "<Canção do aventureiro>" é uma paródia do "<Guarani, O>" de <Gomes, Carlos>. 

Constituem o conjunto regional de <Barcellos, Benedito Lacerda Alcebiades> (Bide); <Lentine, 

Carlos>; <Martins, Antonio Cardoso> (Russo) e <Tramontano, Waldyro> (Canhoto). 

AG/50 CIN informa : "A idéia era mostrar os grandes cantores da época, verdadeiros ídolos (...). 

O público queria a música que era sucesso na rádio. Esta foi a chave do filme." Afirma que a 

cópia do filme foi recuperada pela <Cinédia>, mas não obedeceu a edição original de 1936 pois 

faltavam alguns trechos e que "em 1974 foi feita uma restauração do filme, sob a supervisão 

pessoal de <Gonzaga, Adhemar> com <Justo, Jayme> na montagem, sendo a pesquisa e 

coordenação geral de <Gonzaga, Alice> recebendo, em 1975, o Certificado de Censura Federal 

80644 e que na refilmagem do número de <Helena, Heloísa>, "<Tempo bom>", foi utilizado pela 

primeira vez o play-back; acrescenta que a música "<Palpite infeliz>", de <Rosa, Noel> não 

entrou no filme, mesmo com o cenário já pronto e <Almeida, Aracy de> faria o papel de uma 

lavadeira que pendura roupa no varal, mas em virtude de comentários feitos, Aracy não quis mais 

filmar. <Alves, Francisco> tentou convecê-la, mas sem resultado, e <Rosa, Noel> se aborreceu 

com o acontecido. A fonte esclarece em sua errata (p. 42, coluna 1, 27§ linha), que "Montagens e 

cenografia são a mesma coisa." 

O Dia de 07.06.1936 informa: "(...) a história da revista Thetral 'Banana da terra', de autoria de 

Prata e Thomé, e que depois de uma série de complicações é apresentada no Cassino 'Mosca 

azul'". 

FCB LOTE 2/FF inclui ao elenco <Vanderlei, Paulo> e <Falcão, Regina>. 

AV/FF, AV/ICB e JCB/Chan indicam como cenógrafo, além de <Carlos, J.> e <Casalegno, 

Emílio> e <Costa, Rui>; JCB/Chan credita somente a <Castro, Afrodísio de> a montagem do 

filme. Esta e mais AV/FF e FCB LOTE 2/FF indicam como "<Fox-mix>" a música de <Fragoso, 

Ari> que AG/50 CIN chama de "<Mimi>". 

JCB/Chan acrescenta <Babo, Lamartine> como intérprete de "<Canção do aventureiro>", junto 

com <Costa, Jaime> ressalvando que "AV/FF informa que é <Costa, J.> quem fez a paródia, outra 

fonte indica: <Barbosa Jr.>" E ainda acrescenta no elenco: <Amaral, Nestor>; <Barros, João Petra 

de>; <Ferreira, Cordélia> e <Lane, Virgínia>. 

ACPJ/CB: 1906-1968 indica <Downey, Wallace> como diretor. 

CEPA/CBCP inclui <Oliveira, Januário de> ao elenco. 

MAM/Retrospectiva Adhemar Gonzaga grafa o filme como <ALÔ, ALÔ, CARNAVAL!> (assim 

como AG/50 CIN) e indica como fotógrafos somente <Medeiros, Antônio> e <Brasil, Edgar>. 

Ainda acrescenta <Costa, Ruy> na cenografia. 

JN/Imigrantes - Americanos II informa que o filme foi a "derradeira produção <Cinédia-Waldow 

Filmes>." 

JCB/Chan informa que o filme foi relançado em 1953 pela <Cinedistri> e indica 8 partes ao filme. 

O Estado de São Paulo de 09.08.2001 informa que recentemente o filme foi restaurado com o 

patrocínio da <BR Distribuidora>. 
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Outras fontes especificam funções e músicas. Os letreiros do filme dispõem uma parte de sua 

ficha técnica da seguinte maneira: "Montagens e Decorações de J. Carlos; Rui Costa; Emílio 

Casalegno / Carmen Miranda; Francisco Alves; Mario Reis; Barbosa Jr.; Jayme Costa; Pinto 

Filho; Luiz Barbosa; Aurora Miranda; Heloisa Helena; Alzirinha Camargo; Heriberto Muraro / 

Lamartine Babo / Joel e Galicho / J Murad; Almirant; Oscarito / Pagnan I; Pagnan II / Dyrce 

Baptista / Dulce Whcyting; Lelita Rosa / Orchestras de Simão Boutman e Hervê Cordovil / 

Conjuntos de Banho da Lua; Benedicto Lacerda; e Os 4 Diabos / Músicas e Letras de Lamartine 

Babo; Alberto Ribeiro; E. Frazão; Hervê Cordovil; Getulio Marinho; Candido de Vasconcellos; 

Noel Rosa; Nássara; Assis Valente; A. Victor; Heitor dos Prazeres; João de Barro; Oswaldo 

Santiago; Heloisa Helena; Benedicto Lacerda; Ary Fragoso; Geraldo Decourt..." " 

 

 

AVISO AOS NAVEGANTES 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 113min, 3.098m, 24q, 1:1'37 

 

Data e local de produção 

Ano: 1950 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

Certificados 

Censurado em 08.02.1965 com 1.620 metros na cópia em 16mm; o trailer foi censurado em 

9.1.1956 com 90 metros e 8 cópias.Certificado de Produto Brasileiro: B0600546800000 de 

11.07.2006. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo de 31.5.1952 a 6.6.1952 no Jussara. Reprisado a partir de 30.04.1956, no 

Jussara. 

Sinopse 

Um luxuoso navio parte de Buenos Aires com destino ao Rio de Janeiro. A bordo está Cléo, a 

dançarina cortejada por Alberto, o imediato do navio, e o príncipe Suave Leão. Frederico é um 

clandestino que viaja sem passaporte e é surpreendido por Azulão, cozinheiro da embarcação 

que passa a explorar a situação. No meio da viagem um comunicado alerta para a presença de 
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um perigoso espião entre os passageiros que precisa ser detido. Para capturá-lo, todos se unem, 

dando início à uma série de perseguições intercaladas por números musicais e desencontros 

amorosos.  

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 

Crime; Visita Estrangeira - BR; Embarcação 

Descritores secundários 

Carnaval; Transatlântico 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A.; Atlântida Empresa 

Cinematográfica do Brasil S.A. 

Produção: Ribeiro Jr., Severiano 

Direção de produção: Tinoco, Décio 

 

Produção - Dados adicionais 

Gerente de produção: Vasconcelos, Barroso 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Macedo, Watson 

Roteiro: Azevedo, Alinor; Machado, Paulo 

Diálogos: Azevedo, Alinor; Machado, Paulo 

 

 

Direção 

Direção: Macedo, Watson 

Assistência de direção: Farias, Roberto; Olivo, Victor 

Coreografia: Yanakiewa, Juliana 

 

Fotografia 
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Direção de fotografia: Brasil, Edgar 

Assistência de fotografia: Vianna, Affonso 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Chrisóstomo, Gork 

 

Som 

Técnico de som: Vianna, Aloysio; Narvaez, Jesus; Gomes, Antonio 

 

Montagem 

Montagem: Noya, Waldemar; Monteiro, Wilson 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Decoração: Carvalho, Arnóbio 

Maquiagem: Assis, Diva 

 

Música 

Direção musical: Gaya, Lindolfo G. 

Produção musical: Alves, Oswaldo 

 

Dados adicionais de música 

Orquestra: Rey, Rui;  

 

Orquestra: Gaya;  

 

Partitura musical: Gaya 

 

Título da música: Concerto número um para piano 

Música de: Tchaikovski, Piotr Ilitch 

Orquestra: Nunes, Bené 

 

Canção 
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Título: A romper el coco;  

Autor da canção: Portal,Otilo;  

Intérprete: Carballo, Cuquita;  

 

Título: Cubana;  

Autor da canção: Rey, Ruy e Rutinaldo;  

 

Título: Mercê;  

Autor da canção: Rey, Ruy e Rutinaldo;  

 

Título: Sereia de Copacabana;  

Autor da canção: Nássara e Baptista, W.;  

 

Título: Toureiro de cascadura;  

Intérprete: Cavalcanti, Armando e Nasser, David;  

 

Título: Neném;  

Autor da canção: Cavalcanti, A. e Calda, Klecius;  

Intérprete: Pagã, Elvira;  

 

Título: Recruta biruta;  

Autor da canção: Almeida, A.; Nássara e Ribeiro, A.;  

Conjunto e banda: Quatro Azes e Um Coringa 

 

Título: Tomara que chova;  

Autor da canção: Paquito e Gentil, Romeu;  

Intérprete: Borba, Emilinha;  

 

Título: Bate o bombo, Sinfrônio;  

Autor da canção: Teixeira, Humberto;  

Intérprete: Macedo, Eliana;  
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Título: Paraíba;  

Autor da canção: Teixeira, Humberto;  

 

Título: C'est ci bon;  

Autor da canção: Betti, Henri e Hormez, André;  

Intérprete: Curi, Ivon;  

 

Título: Caracol;  

Autor da canção: Pan, Peter e Teixeira, A.;  

 

Título: Rio de Janeiro;  

Autor da canção: Barroso, Ari;  

 

Título: Não vivo bem;  

Autor da canção: Lobo, H.; Oliveira, M. de e Gonçalves, Jorge;  

 

Título: Baião;  

Autor da canção: Alaves, Oswaldo;  

 

Título: Sereia de bordo;  

Autor da canção: Bene e Burle, José Carlos;  

 

Título: Beijinho doce;  

Autor da canção: Nhô Pai 

Intérprete: Eliana e Chiozzo, Adelaide;  

 

Intérprete: Goulart, Jorge e Carlos, Francisco;  

 

Intérprete: Ferreira, Jayme; Frevo e Jardim, Walter;  

 

Título: Na candelária;  

Intérprete: Oscarito;  
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Título: Waldemar é um recruta;  

Intérprete: Macedo, Eliana;  

 

Título: Marcha para o carnaval;  

Intérprete: Pan, Peter;  

 

Título: Meu Brasil 

Intérprete: Carlos, Francisco 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Frederico) 

Otelo, Grande (Azulão) 

Duarte, Anselmo (Alberto, imediato do navio) 

Eliana (Cléia) 

Lewgoy, José (Scaramouche) 

Chiozzo, Adelaide (Adelaide) 

Oliveira, Sérgio de (Comandante do navio) 

Cury, Ivon (Príncipe Suave Leão) 

Rios, Mara 

Izabel, Yara 

Malaguti, Inah 

Carballo, Cuquita 

Macedo, Zezé 

Rios, Clélia 

Dourado, Rubem 

Grijó Sobrinho 

Rosário, Alfredo 

Oliveira, Dalva 

Macedo, Eliana 

Borba, Emilinha 

Pagã, Elvira 
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Yanakiewa, Juliana 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

CS/FCB 

SCP/HICB 

JCB/Chan 

CENS/I 

CS/FF 

FCB Lote 2/FF 

ALSN/DFB-LM 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 22.01.18. 

Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

JN/Imigrantes - Espanhóis II 

Observações:  

<Souza, Carlos Roberto> comenta que <Guizzo, José Otávio>, especialista em <Rocha, Glauce> 

menciona que ela atuou como figurante neste filme" - in <Bernardet, Jean-Claude>, 12/198. 

"Uma das melhores chanchadas carnavalescas do cinema brasileiro. 'Aviso aos Navegantes' reúne 

elenco, diretor e técnicos que foram os responsáveis pelo grande sucesso desse gênero de comédia 

produzida pela Atlântida nos anos 40/50. Mesmo influênciado pelas comédias americanas (...), 

'Aviso aos navegantes' tem um imenso sentido de brasilidade, como numa fala em que o 

personagem de Oscarito diz que está louco para voltar a morar em Madureira, passear em Niterói 

e sambar a noite inteira (...). (Flórido, Eduardo Giffoni; cit. in ALSN/DFB-LM) 

Outras fontes apontam para a marcha "Sereia de Copacabana" <Nasser, David> e <Cavalcanti, 

A.> como autores da canção e <Borba, Emilinha> como intérprete. 

Arranjo para o concêrto de Tchaikóvsky de <Gaya>. 

 

CARNAVAL NO FOGO 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 
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Material original 

35mm, BP, 110min, 3.106m, 24q 

 

Data e local de produção 

Ano: 1949 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censura Federal 10311, expedida em 05.02.1963. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo em 1950. Reprisado em 03.09.1956, no Jussara. 

Sinopse 

Ricardo é diretor artístico de um hotel, Marina, sua namorada, é artista e Serafim e Anselmo são 

empregados. Neste hotel, hospeda-se uma quadrilha que aguarda a chegada de seu chefe, que não 

é conhecido pessoalmente e será identificado graças a uma cigarreira que é encontrada por 

Ricardo. Mas tudo se atrapalha quando Anselmo é tomado pelo chefe da quadrilha, até que, após 

inúmeras confusões, é desmascarado. Mas antes que a quadrilha escape a polícia surge e 

restabelece a ordem. (Resumo a partir de JCB/Chan) 

Gênero 

Comédia; Musical 

Termos descritores 

Hotel 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Columbia Pictures; U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira 

S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Duarte, Anselmo 
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Roteiro: Macedo, Watson; Azevedo, Alinor 

 

 

Direção 

Direção: Macedo, Watson 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Dusek, George 

Cinegrafista: Dusek, George; Torre, Pedro 

 

Som 

Sonografia: Rabello, Sílvio 

 

Música 

Arranjos musicais: Panicalli 

 

Dados adicionais de música 

Título da música: Marcha do gago;  

Música de: Caldas, Klecius e Cavalcanti, Armando;  

Intérprete(s): Oscarito;  

 

Título da música: Sangue e areia;  

Música de: Teixeira, Nelson e Gomes, Sebastião;  

Intérprete(s): Pagã, Elvira;  

 

Título da música: Ai, ai, brotinho;  

Música de: Teixeira, Humberto;  

Intérprete(s): Carlos, Francisco;  

 

Título da música: Serpentina;  

Música de: Lobo, Haroldo e Nasser, David;  

Intérprete(s): Goulart, Jorge;  



203 
 

 

Título da música: Balzaquiana;  

Música de: Nássara e Batista, Wilson;  

Intérprete(s): Goulart, Jorge;  

 

Título da música: Daqui não saio 

Música de: Paquito e Gentil, Romeu 

Intérprete(s): Vocalistas Tropicais 

 

Canção 

Título: Traga o meu pandeiro;  

Intérprete: Marion;  

 

Título: Pedalando;  

Autor da canção: Nunes, Benê e Duarte, Anselmo;  

Intérprete: Chiozzo, Adelaide;  

 

Título: Naná;  

Autor da canção: Rutinaldo e Reys, Ruy;  

Intérprete: Reys, Ruy;  

 

Título: Tico-tico no fubá;  

Autor da canção: Abreu, Zequinha de;  

Intérprete: Eliana;  

 

Título: Me deixa em paz;  

Autor da canção: Gonzaga, Luiz e Teixeira, Humberto;  

Intérprete: Carlos, Francisco;  

 

Título: Jealousy;  

Autor da canção: Gade, Jacob;  

Intérprete: Eliana; Nunes, Benê e Benê Nunes e sua Orquestra;  
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Título: Dice mi gallo 

Autor da canção: Fernandéz, Juan 

Intérprete: Carballo, Cuquita 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Serafim) 

Otelo, Grande (Empregado do hotel) 

Duarte, Anselmo (Ricardo) 

Lewgoy, Jorge (Anjo chefe dos ladrões) 

Souza, Modesto de (Empregado) 

Silveira, Rocir 

Chiozzo, Adelaide 

Goulart, Jorge 

Marion 

Pagã, Elvira 

Rey, Ruy 

Carballo, Cuquita 

Eliana (Marina) 

Gamboa, Geraldo (Bandido medroso - de jóias) 

Dantas, Francisco (Capanga) 

Andrade, Navarro 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

Material examinado 

AV/ICB 

FCB/FF 

JCB/Chan 

SA/EMP 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 19.01.18. 
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Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

JN/Imigrantes - Espanhóis II 

Certificado de Censura Federal 

CENS/I 

JRT/MPTC 

 

CARNAVAL ATLÂNTIDA 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 92min, 2.523m, 24q, DEB - Duvergé Emon Bonfanti 

 

Data e local de produção 

Ano: 1952 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Recensurado em 23.05.1960, 7 cópias, 30m, 16mm, trailer.Certificado de Produto Brasileiro: 

B0500252100000 de 15.04.2005. 

Circuito exibidor 

Reprisado em São Paulo em 08.05.1956, no Oásis. 

Sinopse 

Piro e Miro são dois malandros que apresentam ao dr. Cecílio, produtor da Acrópoles filmes, o 

argumento de uma chanchada carnavalesca. O produtor, com a intuição de fazer um filme sobre 

Helena de Tróia, recusa o argumento, mas termina por empregar os dois como faxineiros. Em 

seguida, decidido a realizar seu filme sério, Dr. Cecílio segue o conselho de seu secretário 

Augusto e contrata o professor Xenofontes, um especialista em história antiga. Os dois malandros, 

dispostos a tudo por dinheiro, se disfarçam de detetives e são contratados pelo Dr. Cecílio, que 

pretende desmascarar o conde de Verdura, noivo de sua sobrinha Carmem. Eles descobrem que 
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o conde de Verdura é na verdade Tobias, o chofer de uma família rica. Mas o falso conde promete 

um bom dinheiro aos dois após o casamento com Carmem, desde que eles não revelem seu 

segredo. Além disso, os contrata para atrapalhar o romance de Carmem com o professor 

Xenofontes. Como a produção não avança em razão das inúmeras confusões, o secretário 

Augusto, junto com Carmem, Regina, a filha do dr. Cecílio, e o próprio Xenofontes convencem 

o produtor a realizar uma comédia escrita pelo especialista em história da Grécia. No fim, todos 

contribuem para a execução do filme. 

 

Gênero 

Comédia; Musical 

 

Termos descritores 

Cinema; Música; Trabalho; História 

 

Descritores secundários 

Chanchada; Mitologia Grega; Helena de Tróia; Casamento; Família 

 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

 

Produção - Dados adicionais 

Gerente de produção: Martinelli, Guido 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Berliet Jr.; Lima, Victor 

Roteiro: Burle, José Carlos; Berliet Jr.; Lima, Victor 

 

Estória: Estória de <Berliet Jr.> e <Lima, Victor> 

 

Direção 

Direção: Burle, José Carlos 

Assistência de direção: Ribeiro, Roberto 

Continuidade: Lester, Arlete 
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Coreografia: Yanakiewa, Juliana 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Câmera: Carneiro, Silvio 

Assistência de câmera: Vianna, Afonso 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Chrysóstomo, Gorki 

 

Som 

Técnico de som: Viana, Aloisio; Narvaez, Jesus; Baschera, Ercole 

Som direto: Viana, Aloisio; Narvaez, Jesus; Baschera, Ercole 

 

Dados adicionais de som 

Operador de microfone: Gomes, Antonio 

 

Montagem 

Montagem: Monteiro, Wilson 

 

Direção de arte 

Figurinos: Bastos, Gilda; Mota, Osvaldo 

Cenografia: Gonçalves, Martim; Olivo, Pablo 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Carvalho, Amóbio 

Maquiagem: Carias, Paulo 

 

Música 

Direção musical: Panicalli, Lirio 

 

Dados adicionais de música 
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Instrumentista: Dinarte 

 

Partitura musical: Panicalli, Lirio 

 

Canção 

Título: Dona Cegonha;  

Autor da canção: Cavalcanti, Armando e Caldas, Klecius;  

Intérprete: Blecaute e Pons, Maria Antonieta;  

 

Título: No Tabuleiro da Baiana;  

Autor da canção: Barroso, Ari;  

Intérprete: Otelo, Grande e Eliana;  

 

Título: Quem Dá aos Pobres;  

Autor da canção: Caldas, Klecius e Cavalcanti, Armando;  

Intérprete: Carlos, Francisco;  

 

Título: Vai Nascer Sapinho;  

Autor da canção: Teixeira, Humberto e Victor, Norte;  

Intérprete: Oscarito e Pons, Maria Antonieta;  

 

Título: Marcha do Conselho, A;  

Autor da canção: Paquito e Gentil, Romeu;  

Intérprete: Farr, Bill e Orquestra de Chiquinho;  

 

Título: Mambo Caçula;  

Autor da canção: Macedo, Benício e Alexandre, Beré;  

Intérprete: Pons, Maria Antonieta;  

 

Título: Cachaça;  

Autor da canção: Pinheiro, Mirabeau; Castro Lucio de e Lobato, Heber;  

Intérprete: Otelo, Grande e Colé;  
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Título: Ninguém me Ama;  

Autor da canção: Maria, Antônio e Lobo, Fernando;  

Intérprete: Ney, Nora; Farney, Dick; Lewgoy, José e Vitória, Iracema;  

 

Título: Alguém Como Tu;  

Autor da canção: Abreu, José Maria de e Amorim, Jair;  

Intérprete: Farney, Dick;  

 

Título: Máscara da Face;  

Autor da canção: Cavalcanti, Armando e Caldas, Klecius;  

Intérprete: Pons, Maria Antonieta;  

 

Título: Valsa da Formatura;  

Autor da canção: Pnicalli, Lirio e Passos, Claribalte;  

Intérprete: Orquestra de Chiquinho;  

 

Título: Baião;  

Autor da canção: Teixeira, Humberto e Gonzaga, Luiz;  

Intérprete: Orquestra de Chiquinho;  

 

Título: Queria ser Patroa;  

Autor da canção: Pinto, M. e Airão;  

Intérprete: Eliana e Orquestra de Chiquinho;  

 

Título: Frevo Vassourinha n. 1;  

Intérprete: Eliana;  

 

Título: Bigode de Gato;  

Autor da canção: Guerra, Jesus;  

Intérprete: Carballo, Cuquita 
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Título: Acho-te Uma Graça;  

Autor da canção: Lacerda, Benedito; Lobo, Haroldo e Carvalhinho;  

 

Título: Agora é Cinza;  

Autor da canção: Barcellos, Alcebíades e Marçal, Armando;  

 

Título: Ai que Saudades da Amélia;  

Autor da canção: Alves, Ataulpho e Lago, Mário;  

 

Título: É Bom Parar;  

Autor da canção: Soares, Rubens;  

 

Título: Rasguei a Minha Fantasia;  

Autor da canção: Babo, Lamartine;  

 

Título: Serpentina;  

Autor da canção: Lobo, Haroldo e Nasser,David;  

 

Título: Teu Ccabelo Não Nega, O (mulata);  

Autor da canção: Babo, Lamartine; Valença, João e Valença, Raul;  

 

Título: Domingo no Jardim de Allah, O;  

Autor da canção: Panicalli, Lírio e Ruy, Ewaldo;  

 

Título: Pastorinhas;  

Autor da canção: Rosa, Noel e Barro, João de;  

 

Título: Pirata;  

Autor da canção: Barro, João de e Ribeiro, Alfredo;  

 

Título: Se a Lua Contasse;  

Autor da canção: Mesquita, Custódio;  
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Título: Pierrot Apaixonado, Um;  

Autor da canção: Prazeres, Heitor dos e Rosa, Noel;  

 

Título: Praça 11 

Autor da canção: Martins, Herivelto e Otelo, Grande 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Prof. Xenofontes) 

Otelo, Grande (Miro) 

Farney, Cyll (Augusto) 

Eliana (Regina) 

Lewgoy, José (Conde de Verdura) 

Colé (Piro) 

Restier, Renato (Cecílio B. de Milho) 

Grey, Wilson (amestrador de pulgas) 

Vitória, Iracema (Aurélia) 

Alberto, Carlos 

Blecaute 

Carlos, Francisco 

Farr, Bill 

Ney, Nora 

Farney, Dick 

Orquestra de Chiquinho 

Teixeira, Aurélio 

Ruas, Jesus 

Saraiva, Leonel 

Sandrini, Rosa 

Binot, Victor 

Hanner, W. 

Lisboa, Aurelina 

Torre, Argentina Della 
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Tremonte, Edith 

Carlo, Edmundo 

Germer, Ingrid 

Henriques, Isaura 

Barroso, Marlene 

Loyola, Maurício 

Ferreira, Moacir 

Miranda, Núcia 

Freitas, Oscar B. Freitas 

Participação especial:  

Pons, Maria Antonieta(Lolita) 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de Letreiros-doc 

CENS/I 

FCB/FF 

JCB/Chan 

AV/ICB 

ACPJ/I 

SA/EMP 

Programadora Brasil/6 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad2.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.s

eam, acesso em: 17.09.2018. 

CB/Ficha Filmográfica 

ALSN/DFB-LM 

Observações:  

<Manga, Carlos> idealizou e dirigiu os números musicais. 

Chiquinho da <Orquestra de Chiquinho> aparece na festa de Regina. 

Os números musicais que não têm indicação de intérprete não constam do material remanescente 

do filme, a cópia restaurada. Pelo fato de se referirem a músicas carnavalescas, provavelmente 

teriam feito parte do número musical final, que os personagens definem como "uma seleção 

musical do carnaval", mas do qual constam apenas <Máscara da face> e <Frevo vassourinha...> 
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(com a letra de 'Se esta rua fosse minha!'). Alguns dos números musicais têm a participação de 

atores, mas estes não foram creditados quando apenas dançam (e não cantam). Consta nos créditos 

em "números musicais" <Velho, Caco>, embora não apareça no filme. Programadora Brasil/6 

informa que a obra participa do <Programa 261>, intitulado <Carnaval Atlântida e o que foi o 

carnaval de 1920!>. 

 

 

DE VENTO EM POPA 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 101min, 2.779m, 24q 

 

Data e local de produção 

Ano: 1957 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado a 03.09.1958, 16mm, 46m, 7 cópias, trailer.Recensurado em 05.11.1962, 1 

cópia.Recensurado em 30.12.1964, 1.111m, 1 cópia.Certificado de Produto Brasileiro: 

B0600546900000 de 11.07.2006. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a partir de 17.03.1958, no Ópera, Art-Palácio, Trianon, Esmeralda, 

Picolino, Arlequim, Plaza, Liberdade, Sabará, Universo, Piratininga, Riviera, São José, Roma, 

Júpiter e Paris; a partir de 19.03.1958, no Nacional, Astral, São Pedro, Vogue, Lins, Brasil, São 

Jorge, Anchieta, Leste, São Caetano, Maracanã e Estrela; em segunda semana a partir de 

24.03.1958, no Ópera, Picolino, Santa Cecília, Moderno e Carlos Gomes; a partir de 26.03 no 

Jóia e Brás; a partir de 27.03 no São Sebastião; a partir de 28.03 no Tucuruvi e a 30.3.1958 no 

Estoril, Vitória (São Caetano), Carlos Gomes (Santo André) e Lapenna. A partir de 01.04.1958, 

em 3a.semana, no Bandeirantes. 

Sinopse 
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"Num transatlântico, Chico, um falso taifeiro e Mara, sua parceira numa dupla sertaneja, querem 

participar de um show a bordo. O show é promovido por Sérgio, que volta dos Estados Unidos 

onde fora estudar energia nuclear a mando do pai, mas que acabou se interessando mesmo em 

aprender bateria e música popular. Seu sonho: montar uma boate. Tentando iludir o pai e realizar 

seu sonho, Sérgio convence Chico a se passar por um famoso professor de energia nuclear, e 

Mara, sua assistente. Mas, com a entrada em cena de uma inesperada personagem, tudo se 

complica. A partir daí, é só confusão." (ALSN/DFB-LM) 

Gênero 

Comédia 

Prêmios 

Prêmio de Melhor Fotografia para Sermet, Ozen e de Melhor Produção no Festival do Distrito 

Federal, 5, 1957, RJ..  

Prêmio de Melhor Filme Brasileiro de 1957 eleito pela crítica do Rio de Janeiro. 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

Direção de produção: Martinelli, Guido 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Cajado Filho 

Roteiro: Cajado Filho 

 

 

Direção 

Direção: Manga, Carlos 

Assistência de direção: Cherques, Sanin 

Continuidade: Lester, Arlete 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Sermet, Ozen 

Assistência de fotografia: Araujo, José de Assis 

Câmera: Gonçalves, Antônio 
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Som 

Sonografia: Viana, Aloísio 

 

Dados adicionais de som 

Assistente de som: Gomes, Antônio 

 

Montagem 

Montagem: Noya, Waldemar 

 

Direção de arte 

Cenografia: Cajado Filho 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Silva, Vinícius 

 

Música 

Música: Gnatalli, Alexandre 

 

Canção 

Título: Tem que rebolar;  

Autor da canção: Batista, José e Oliveira, Magno de;  

Intérprete: Oscarito e Mamede, Sônia;  

 

Título: Dó, ré, mi;  

Autor da canção: César, Fernando;  

Intérprete: Monteiro, Doris;  

 

Título: Mocinho bonito;  

Autor da canção: Blanco, Billy 

Intérprete: Monteiro, Doris;  

 

Título: Calypso rock 
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Intérprete: Mamede, Sônia e Oscarito 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Chico) 

Farney, Cyll (Sérgio) 

Mamede, Sônia (Mara) 

Monteiro, Doris (Lucy) 

Louro, Margot (Luiza) 

Macedo, Zezé (Mme. Fru-Fru) 

Vaz, Nelson (Tancredo) 

Eloína (Empregada) 

Pêra, Abel (Médico) 

Marchelli, Vicente 

Fortes, Ribeiro 

Fortes, Nélson 

Grijó Sobrinho 

Imperial, Carlos 

Carlos, Francisco 

Smith, Antônio 

Braga, Luiz Carlos 

 

Conteúdo examinado: N 

Fontes utilizadas:  

AV/ICB 

ACPJ/I 

CENS/I 

Certificado de Censura Federal 

SA/EMP 

SCP/HICB 

ALSN/DFB-LM 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 24.01.18. 
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Fontes consultadas:  

JN/Imigrantes - Espanhóis II 

Observações:  

SCP/HICB informa que DE VENTO EM POPA foi premiado como <melhor filme> de 1957. 

ACPJ/I apresenta a canção <Calípso rock>, de <Imperial, Carlos> e <Reis, Roberto> interpretada 

por <Green, George> e inclui a canção <Bahiano burro nasce morto>. No elenco inclui <Carlos, 

Francisco>; <Grijó Sobrinho>; <Imperial, Carlos>; <Carlos, Luiz> e <Smith, Antonio>. 

Festival do Distrito Federal: <Festival de Cinema do Distrito Federal>. 

 

ENTREI DE GAIATO 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 95min, 2.700m, 24q, Eastman, Westrex Recording System, 1:1'37 

 

Data e local de produção 

Ano: 1960 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: GB 

 

 

Certificados 

Censurado em 13.01.1960, 45 cópias, 130m, trailer.Censurado em 01.02.1960, com 25 

cópias.Recensurado a 03.08.1961, 16mm, 70m, 16 cópias, trailer.Recensurado em 15.08.1961, 10 

cópias, 1.090m, 16mm.Recensurado com Certificado de Censura Federal n. 2523-GB, Livro 2, 

09.01.1967, 6 cópias, 1.157m, provavelmente em 16mm.Certificado de Produto Brasileiro: 

B0400058700000 de 30.05.2005. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a 29.02.1960, no Art-Palácio. 

Sinopse 
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Num hotel de luxo, três vigaristas nacionais - com prática de lesar matutos no interior - visam, 

durante o Carnaval no Rio, certos personagens ilustres, também perseguidos por vigaristas 

internacionais. 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 

Música popular brasileira; Crime; Carnaval 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Produções Cinematográficas Herbert Richers S.A. 

Produção: Richers, Herbert; Zonari, Arnaldo; Tanko, J. B. 

Direção de produção: Lopes, Murilo 

Assistência de produção: Higino, Raimundo 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Distribuidora de Filmes Sino Ltda.; Fama Filmes 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Tanko, J. B.; Anísio, Francisco 

 

 

Direção 

Direção: Tanko, J. B. 

Assistência de direção: Silva, José 

Coreografia: Carijó, Edmundo 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Câmera: Rosa, José 

Assistência de câmera: Vicente, José 

 

Dados adicionais de fotografia 

Chefe eletricista: Alves, Oswaldo 

Maquinista: Figueiredo, José 
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Som 

Direção de som: Ribeiro, Nelson; Tavares, José 

 

Dados adicionais de som 

Operador de microfone: Costa, Gentil 

 

Montagem 

Montagem: Valverde, Rafael Justo 

Assistente de montagem: Erita, Lucia 

Roteiro de montagem: Valverde, Rafael Justo 

 

Direção de arte 

Cenografia: Eckart Neto, Antonio 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Nascimento, Ademir 

Maquiagem: Rzepecki, Eric 

Assistência de maquiagem: Castelli, Pedro E. 

 

Música 

Música: Usai, Remo 

 

Dados adicionais de música 

Instrumentista: Carijó, Edmundo;  

 

Instrumentista: Elita, Telma 

 

Canção 

Título: Carnaval na lua;  

Autor da canção: Barro, João de;  

Intérprete: Costa, Aracy;  
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Título: Maria Brasília;  

Autor da canção: Kelly, João Roberto; Saccomani, José e Oliveira, Marly de;  

Intérprete: Blecaute;  

 

Título: Cachopa;  

Autor da canção: Oliveira, Augusto de e Correa, Magdalena;  

Intérprete: Galhardo, Carlos;  

 

Título: Castigo;  

Autor da canção: Duran, Dolores;  

Intérprete: Gonçalves, Dercy;  

 

Título: Meio mundo;  

Autor da canção: Lopes, Dora; Piedade, J. e Mascarenhas, J.;  

Intérprete: Batista, Dircinha;  

 

Título: Menina direitinha;  

Autor da canção: Rutinaldo; Brasinha e Amer, Vicente;  

Intérprete: Borba, Emilinha;  

 

Título: Tem caroço no angu;  

Autor da canção: Montenegro, Artur; Lopes, Otolindo e Araújo, Renato;  

Intérprete: Barros, Gilda de e Raul de Barros e sua orquestra;  

 

Título: Umbigo de vedete;  

Autor da canção: Caldas, Klecius e Cavalcanti, Armando;  

Intérprete: Otelo, Grande;  

 

Título: Vai que é mole;  

Autor da canção: Lobo, Haroldo e Oliveira, Milton de;  

Intérprete: Batista, Linda;  
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Título: Me dá um dinheiro aí;  

Autor da canção: Homero; Ivan e Glauco;  

Intérprete: Franco, Moacir;  

 

Título: Caixinha de bom parecer;  

Autor da canção: Souza, Arildo de;  

Intérprete: Trio Irakitan;  

 

Título: Cobra que não anda;  

Autor da canção: Levita, Walter e Trindade, Zé 

Intérprete: Trindade, Zé;  

 

Título: Canção oriental;  

Intérprete: Lex, Yara;  

 

Título: Marabá 

Intérprete: Irani de Oliveira e seu Conjunto 

 

Identidades/elenco:  

Trindade, Zé (Januário Joboatão) 

Gonçalves, Dercy (Ananásia da Emancipação) 

Costinha (Bolota) 

Duval, Roberto (Dr. Marc) 

Marcel, Marina (Anabela) 

Rios, Evelyn (Elisa) 

Carlos, Luiz (Fred) 

Ferreira, Hamilton (Detetive Lucas) 

Carneiro, Milton (Eunuco) 

Anísio, Francisco 

Ferreira, Ventura 

Mazzei, Luiz 
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Procopinho 

Sequeira, Walter 

Mendez 

Grijó Sobrinho 

Rosa, Aracy 

Lex, Yara 

Chiquinho 

Rocha, Agnaldo 

Carvalho, Rodolfo 

Rosa, Joel da 

Aparecida, Maria 

Participação especial:  

Otelo, Grande 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

SA/EMP 

FCB/FF 

CENS/I 

Certificado de Censura Federal 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 20.02.2018. 

Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

ALSN/DFB-LM 

Observações:  

Distribuido pela <Fama Filmes> em São Paulo. 

ACPJ/I chama na ficha técnica Murilo Lopes de gerente de produção e classifica <Horvath, 

Alexandre> de cenógrafo e acrescenta no elenco <Ferreira, Jaime>, <Lamour, Marta> e <Carijó, 

Edmundo>. Em números musicais informa <Almeida, Joel de> cantando <Linda brincadeira> e 

<Orquestra Raul de Barros> com <Entrei de gaiato>. O cantor Blecaute também aparece com a 

grafia <Black Out>. 
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ALSN/DFB-LM afirma que o roteiro é de autoria de <Tanko, J. B.> e <Anisio, Francisco>. 

 

GAROTAS E SAMBA 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 102min, 2.800m, 24q 

 

Data e local de produção 

Ano: 1957 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado em 22.02.1962, 2 cópias, 35mm, 2.800m.Censurado em 29.08.1958, 7 cópias, 16mm, 

48m, trailer.Censurado em 16.02.1965, 7 cópias, 16mm, 1.800m.Certificado de Produto 

Brasileiro: B0700750500000 de 21.08.2007. 

Sinopse 

Didi, Zizi e Naná hospedam-se na pensão de dona Inocência, uma senhora puritana que tem pavor 

de homens. As três moças dividem o mesmo quarto. Didi e Zizi vêm do interior e sonham em ser 

artistas. Para vir ao Rio de Janeiro, Zizi abandonou seu noivo no altar. Mais ambiciosa que suas 

amigas, Naná deseja se casar com um milionário. Ela dá golpes em boutiques e emite cheques 

sem fundos. Em busca de um bom partido, a golpista vai a boates chiques e se faz passar por 

estrangeira. Didi busca uma oportunidade no rádio, mas é enganada pelo inescrupuloso Belmiro, 

funcionário de uma emissora. Na esperança de se encontrar com o sr. Vítor, o dono da rádio, Didi 

vai ao apartamento de Belmiro. Desconfiada, Zizi sai em socorro da amiga e pede ajuda do cantor 

Sérgio Carlos, que arromba a porta do apartamento, socorre a moça e a leva de volta à pensão. 

Com o apoio de Sérgio, Didi se torna cantora da rádio. Zizi consegue, por meio de rearranjos, ser 

a principal vedete do senhor Charlô. Enquanto Naná se relaciona com o ex-noivo de Zizi, que 

acabou de herdar uma grande herança. 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 
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Rádio; Música popular brasileira; Mulher 

Descritores secundários 

Samba 

Termos geográficos 

Rio de Janeiro - DF 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Cajado Filho, José 

Roteiro: Cajado Filho, José 

 

 

Direção 

Direção: Manga, Carlos 

Assistência de direção: Cherques, Sanin 

Assistência de continuidade: Lester, Arlete 

Coreografia: Delff, Henrique 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Eichorn, Edgard 

Assistência de câmera: Araujo, José Assis 

Cinegrafista: Gonçalves, Antonio 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Neves, Victor 

 

Som 

Direção de som: Viana, Aloisio 
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Sonografia: Viana, Aloisio 

 

Dados adicionais de som 

Operador de microfone: Eurides, Paulo 

 

Montagem 

Montagem: Noya, Waldemar 

Edição: Noya, Waldemar 

 

Direção de arte 

Cenografia: Cajado Filho, José 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Silva, Vinicius 

Montagem de cenário: Monteiro, Wilson; Macedo, Benedito 

Maquiagem: Carias, Paulo 

Costureira: Santos, Euracy 

Penteados: Carlos, Walter 

 

Dados adicionais de música 

Orquestração: Gnatalli, Alexandre 

 

Partitura musical: Gnatalli, Alexandre 

 

Canção 

Título: Trenzinho do Amor;  

Autor da canção: Castelo Neto, Sivan e Rodrigues, Lita;  

Intérprete: Chiozzo, Adelaide;  

 

Título: Quem vai gargalhar;  

Autor da canção: Costa, Domício, Roy, Jose e Bel, Luiz;  

Intérprete: Carlos, Francisco;  
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Título: Estrada do Colubandê;  

Autor da canção: Vieira, Luiz;  

Intérprete: Curi, Ivon;  

 

Título: Vai com jeito;  

Autor da canção: Barro, João de - Braguinha;  

Intérprete: Mamede, Sônia;  

 

Título: Brasil fonte das artes;  

Autor da canção: Costa, Djalma e Silva, Eden;  

 

Título: Marcha do piche;  

Autor da canção: Lobo, Haroldo e Santos, Ivo;  

Intérprete: Alencar, César de;  

 

Título: Se o negócio é sofrer;  

Autor da canção: Lago, Mário e Chocolate;  

 

Título: Inflação de mulheres;  

Autor da canção: Pinto, Mario e Frazão, Erastotenes;  

 

Título: Seu Romeu;  

Autor da canção: Rey, Ruy, Rosa, João e Silva, Arnaldo;  

 

Título: Garrafa Cheia;  

Autor da canção: Barbosa, Adoniran, Lobo, Benedito e Raguinho;  

Intérprete: Garcia, Isaurinha;  

 

Título: Marcha de paris;  

Autor da canção: Caldas, Klecius e Cavalcanti, Armando;  

Intérprete: Almeida, Joel de;  
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Título: Tá abilolada;  

Autor da canção: Rocha, Samuel, Reis, Franc. e Silva, João Correia da;  

 

Título: Didi, Zizi, Naná;  

Autor da canção: Blanco, Billy;  

Intérprete: Mamede, Sonia, Fronzi, Renata, Chiozzo, Adelaide, Curi, Ivon, Carlos, Francisco e 

Pituca. 

 

Título: Nossa Toada;  

Autor da canção: Matos, Carlos e Carlos, Luiz;  

 

Título: A ordem do rei;  

Autor da canção: Almeida, Antônio e Reis, Norival;  

 

Título: Descansa a cabeça;  

Autor da canção: Garcia, Santos;  

 

Título: Andorinha;  

Autor da canção: Brian, Denis e Almeida, O.;  

 

Título: Estou em todas 

Autor da canção: Caldas, Klecius e Cavalcanti, Armando 

 

Identidades/elenco:  

Fronzi, Renata (Naná) 

Chiozzo, Adelaide (Didi) 

Mamede, Sônia (Zizi) 

Carlos, Francisco (Sérgio Carlos) 

Trindade, Zé (pai de Sérgio Carlos) 

Valadão, Jece (Belmiro) 

Macedo, Zezé (Inocência) 

Pituca (ex-noivo de Zizi) 
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Ladeira, César (Sr. Vitor) 

Morango, Teresinha 

Grijó Sobrinho 

Kirby, Suzy (Jocelina) 

Loran, Berta (Ninon Ervilha) 

Curi, Ivon (Charlô) 

Melo, José 

Ney, Nora 

Rey, Ruy 

Goulart, Jorge 

Borba, Emilinha 

Almeida, Joel de 

Alencar, César de 

Garcia, Isaurinha 

Carlos, Francisco 

Santos, Venílton 

Jupira e suas cabrochas 

Ator(es) Convidado(s):  

Farney, Cyll (delegado)  

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de Letreiros-Doc 

CENS/I 

SA/EMP 

ACPJ/I 

AV/ICB 

Site, Ancine, disponível em:  

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 24.01.18. 

Fontes consultadas:  

JN/Imigrantes - Alemães I 

FCB/FF 
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Observações:  

CB/Transcrição de Letreiros indica <Cinegráfica São Luiz> como laboratório, porém não 

especifica a natureza do serviço realizado pela companhia. 

 

 

GAROTA ENXUTA 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 102min, 2.791m, 24q, Westrex 

 

Data e local de produção 

Ano: 1959 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado em 28.07.1959, livre, 20 cópias.Recensurado em 03.08.1961, 16 cópias, 70 m, 16mm, 

trailer.Recensurado em 11.08.1961, 10 cópias, 1.090m, 16mm.Certificado de Censura Federal n. 

2519-GB, de 11.08.1961, 6 cópias, 1.157m, 16mm.Recensurado em 07.10.1964, 10 cópias, 90m, 

trailer.Certificado de Produto Brasileiro: B0300045600000 de 14.11.2003. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a partir de 12.10.1959, no República, Marabá, Regência, Itamarati, Radar, 

Nilo, Monark, Tropical, Cruzeiro, Glória, Cinemar, Sammarone, Hollywood, Icarai, Climax, 

Roxy; a partir de 15.10, no Marajá. 

Sinopse 

Para participar de um show na televisão em homenagem à indústria automobilística nacional, a 

filha do patrocinador consegue a ajuda de um servente dos estúdios e seu irmão, um compositor 

também à espera de oportunidade na carreira artística. 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 
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Literatura; Adaptação para cinema 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Produções Cinematográficas Herbert Richers S.A. 

Produção: Richers, Herbert; Zonari, Arnaldo; Tanko, J. B. 

 

Produção - Dados adicionais 

Gerente de produção: Machado, Paulo 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Distribuidora de Filmes Sino Ltda. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Tanko, J. B.; Anísio, Francisco 

Roteiro: Anísio, Franciso; Tanko, J. B. 

 

Estória: Estória de <Richers, Herbert> e <Tanko, J. B.> 

 

Direção 

Direção: Tanko, J. B. 

Assistência de direção: Nelson, Oscar 

Coreografia: Carijó, Edmundo 

Direção especializada: Lima, Victor 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Câmera: Rosa, José 

Assistência de câmera: Kondorfer, Fred 

 

Dados adicionais de fotografia 

Chefe eletricista: Alves, Oswaldo 

Maquinista: Pires, José F. 
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Som 

Direção de som: Vianna, Alberto 

 

Dados adicionais de som 

Técnico de mixagem: Ribeiro, Nelson 

Operador de microfone: Tavares, José 

 

Montagem 

Montagem: Valverde, Rafael Justo 

Assistente de montagem: Erita, Lúcia 

Roteiro de montagem: Valverde, Rafael Justo 

 

Direção de arte 

Figurinos: Cabana Modas 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Responsável por construções: Eckart, Antonio 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Erdeiro, José 

Maquiagem: Rzepecki, Eric 

Assistência de maquiagem: Castelli, Pedro E. 

 

Música 

Trilha musical: Usai, Remo 

 

Dados adicionais de música 

Orquestra: Usai, Remo 

 

Canção 

Título: Nem sol, nem luz, nem paz;  

Autor da canção: Cesar, Fernando e Zuzzolo, Otelo;  

Intérprete: Santos, Agostinho dos;  
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Título: Eh meus braços;  

Autor da canção: Oliveira, Irany de e Rêgo, Almeida;  

Intérprete: Borba, Emilinha;  

 

Título: Menina sai;  

Autor da canção: Curi, Ivon;  

Intérprete: Curi, Ivon;  

 

Título: No bico da chaleira;  

Autor da canção: Storoni, Juca;  

Intérprete: Trio Irakitan;  

 

Título: Touradas em Madrid;  

Autor da canção: Barros, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete: Trio Irakitan;  

 

Título: Eva querida;  

Autor da canção: Lacerda, Benedito e Vassalo, Luiz;  

Intérprete: Otelo, Grande e Regina, Vera;  

 

Título: Oh! Filomena;  

Autor da canção: Cancioneiro popular;  

Intérprete: Otelo, Grande e Regina, Vera;  

 

Título: Marcha do grande galo;  

Autor da canção: Babo, Lamartine e Barbosa, Paulo;  

Intérprete: Otelo, Grande e Regina, Vera;  

 

Título: Quebra, quebra gabiroba;  

Autor da canção: Cacioneiro popular;  

Intérprete: Otelo, Grande e Regina, Vera;  
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Título: Teu cabelo não nega;  

Autor da canção: Babo, Lamartine;  

Intérprete: Otelo, Grande; Regina, Vera e Carijó;  

 

Título: Só faltava ela;  

Autor da canção: Otelo, Grande;  

Intérprete: Martins, Nelly e Rayol, Agnaldo;  

 

Título: Luar de Paquetá;  

Autor da canção: Freire Jr. e Fontes, Hermes;  

Intérprete: Martins, Nelly e Rayol, Agnaldo;  

 

Título: Pelas estradas do tempo;  

Autor da canção: Otelo, Grande;  

Intérprete: Martins, Nelly; Rayol, Agnaldo; Otelo, Grande e Regina, Vera;  

 

Título: Conselho;  

Autor da canção: Brian, Denys e Guilherme;  

Intérprete: Morgana;  

 

Título: No morro da Mangueira;  

Autor da canção: Dias, Manoel;  

Intérprete: Marion;  

 

Título: Quem não gosta;  

Autor da canção: Usai, Remo e Sattini, Israel;  

Intérprete: Bruzzi, Iris;  

 

Título: Pirata da perna de pau;  

Autor da canção: Barro, João de e Ribeiro, Alberto;  

Intérprete: Roland, Nuno;  
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Título: Mamãe eu quero;  

Autor da canção: Paiva, Vicente e Jararaca;  

Intérprete: Jararaca;  

 

Título: Qual a razão;  

Autor da canção: Tunes, Alceu;  

Intérprete: Calheiros, Rynaldo;  

 

Título: Fala quem quiser;  

Autor da canção: Irmãos Orlando;  

Intérprete: Zequinha e Quinzinho;  

 

Título: É bom parar;  

Autor da canção: Nassara e Soares, Rubens;  

Intérprete: Silva, Moreira da;  

 

Título: Lig-lig-lé;  

Autor da canção: Santiago, Oswaldo e Barbosa, Paulo;  

Intérprete: Sylvio Jr.;  

 

Título: Jardineira 

Autor da canção: Lacerda, Benedito e Porto, Humberto 

Intérprete: Silva, Orlando 

 

Conjunto e banda: Conjunto Rancho Almeidinha 

 

Instrumentista: Elita, Thelma (solista);  

 

Instrumentista: Carijó, Edmundo (solista) 

 

Locação: Rio de Janeiro - DF 

Identidades/elenco:  
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Ankito (Popó) 

Otelo, Grande (Otelo) 

Restier, Renato (Dr. Lacosta) 

Martins, Nelly (Nelly) 

Rayol, Agnaldo (Rafael) 

Costa, Carlos (Baltazar) 

Fernandes, Lílian (Walquiria) 

Alencar, Iracema de (Vovó) 

Zequinha & Quinzinho (Cosme e Damião) 

Mello, Carlos (César) 

Carneiro, Milton 

Nicola, Nick 

Imperial, Carlos 

Furtado, R. 

Ferreira, Armando 

Henrique, Carlos 

Chiquinho 

Silva, José 

Mara, Lia 

Braga, José Francisco 

Mendez 

Silveira, Mozael 

Laura, Patrícia 

Rodrigues, Paulo 

Celestino, Paulo 

Farah, Pedro 

Blanche, Riva 

Carvalho, Rodolfo 

Elita, Telma 

Participação especial:  

Costa, Jayme (Presidente Falcão) 

Fronzi, Renata  
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Cardoso, Elizete  

Mascarenhas, Carminha  

Regina, Vera  

Trio Marangatu  

Gonzaga, Zezé 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

Material examinado 

O Estado de S. Paulo, 11.10.1959 

AV/ICB 

Certificado de Censura Federal 

CENS/I 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 15.02.2018. 

Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

Observações:  

Consta dos créditos que <Lima, Victor> foi o responsável pelo "show carnavalesco" . 

Distribuído em São Paulo pela <Fama Filmes>. 

ACPJ/I informa a assistência de direção de <Domingos, José>; assistência de câmera de <Santos, 

Fred>; maquiagem de <Torres, Pedro> e insere, talvez acertamente, no elenco: <Herdeiro, José>, 

<Carrano, Miguel>, <Consorte, Renato> e <Torres, Pedro>. 

<Cabana Modas> realizou os figurinos de <Martins, Nelly> e <Fernandes, Lilian>. 

 

MATAR OU CORRER 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 100min, 2.290m, 24q, DEB - Duvergé Emon Bonfanti, 1:1'37 
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Data e local de produção 

Ano: 1954 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado em 08.09.1958, 7 cópias.Trailer censurado em 08.09.1958, 7 cópias.Trailer censurado 

em 11.11.1959, 10 cópias.Certificado de Produto Brasileiro: B0500252600000 de 15.04.2005. 

Circuito exibidor 

Exibido no Rio de Janeiro a 11.1954, no Leopoldina. 

Exibido em São Paulo de 06.12 a 12.12.1954, no Art-Palácio, Ópera, Rosário, Alhambra, 

Esmeralda, Majestic, Cruzeiro, Arlequim, Nacional, Paramount, Santa Cecília, São Pedro, 

Cruzeiro, Piratininga, Brasil, Liberdade, Climax, Riviera, Anchieta, Roma, Júpiter, Paris, Lux, 

São Caetano e Maracanã. A partir de 08.12.1954, no Jóia e Cinemar. 

 

 

 

Sinopse 

City Down é um pequeno município onde reina a injustiça e a impunidade, graças a atuação de 

Jesse Gordon, o 'bad-man' da cidade. Mas a situação se transforma quando Humphrey e Bogart, 

por um acaso, prendem o bandido, para logo em seguida serem nomeados xerifes do local. Mas 

tudo se complica quando Jesse Gordon escapa da prisão, prometendo vingança. Porém, com ajuda 

de Roy Lawton, o facínora é preso novamente. 

 

Gênero 

Comédia 

 

Termos descritores 

Humorismo; Crime 

 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

Produção: Silva, Vinicius 
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Direção de produção: Martinelli, Guido 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Daissé, Amleto; Lima, Victor 

 

 

Direção 

Direção: Manga, Carlos 

Assistência de direção: Cajado Filho; Ribeiro, Roberto G. 

Assistência de continuidade: Lester, Arlete 

Coreografia: Dupré, David 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Câmera: Carneiro, Silvio 

Assistência de câmera: Araujo, José A. 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Neves, Victor 

 

Som 

Direção de som: Viana, Aloisio 

Direção de gravação: Gomes, Antonio 

 

Dados adicionais de som 

Assistente de som: Gomes, Antonio 

Contra-regra do som: Carvalho, Arnóbio 

 

Montagem 
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Montagem: Monteiro, Wilson 

Assistente de montagem: Riva, Angelo 

Roteiro de montagem: Noya, Waldemar 

 

Direção de arte 

Guarda-roupa: Bastos, Gilda 

Cenografia: Cajado Filho 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Maquiagem: Carias, Paulo 

Guarda-roupeira: Bastos, Gilda 

Penteados: Walter Carlos 

 

Música 

Música: Bonfa, Luís; Panicalli, Lírio 

 

Dados adicionais de música 

Partitura musical: Panicalli, Lírio 

 

Título da música: Can-Can 

Música de: Offenbach, Jacques 

 

Canção 

Título: Ninguém para amar 

Autor da canção: Silva, Anísio e Portela, C. 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Kid Bolha) 

Otelo, Grande (Cisco Kada) 

Lewgoy, José (Jesse Gordon) 

Restier, Renato (Bob, o dono do cabaret) 

Viana, Wilson (Gringo) 
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Herbert, John (Bill) 

Carvalho, Inalda de (Hellen) 

Grey, Wilson (Ringo) 

Bardot, Julie (Bela) 

Vilar, Altair (Roy Lawton) 

Kirby, Suzy (Noiva abandonada por Humphrey) 

Totó 

Costa, Carlos 

Batista, Felix 

Garcia, Antônio 

Dantas, Nelson 

Martini, Tito 

Horman Jr., Henry 

Quinteiros, Walter 

Marlene (dançarina de cancã) 

Ionê (dançarina de cancã) 

Rojan (dançarina de cancã) 

Diclea (dançarina de cancã) 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

FCB/FF 

JCB/Chan 

CENS/I 

CS/FF 

Folha da Noite, 07.12.1954 

A Noite, 19.11.1954 

Gazeta de Notícias, 10.10.1954 

Press-release 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 22.01.18. 
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Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

SA/EMP 

Observações:  

ACPJ/I acrescenta <Martinelli, Guido> como gerente de produção; montagem de <Noya, 

Waldemar> e no elenco <César, Valdo>, <Smith, Antonio>, <Marisa>, <Dantas, Jeferson> e 

<Camargo, Nelson>. 

Letreiros iniciais indicam: "Este filme foi realizado em certo ponto do oeste, e em época qualquer. 

Para facilidade de nosso trabalho, do trabalho dos artistas e melhor entendimento por parte do 

público, a língua falada é a 'Portuguesa com Certeza', conservando porém o termo local: 

'Walterzeng' que significa 'tudo legal', 'tudo bem', 'tudo azul'."  

 

 

MULHERES À VISTA 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 100min, 2.744m, 24q, Westrex 

 

Data e local de produção 

Ano: 1959 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado em 15.01.1959, 20 cópias.Certificado de Censura Federal n. 46.694, de 22.02.1960, 

13 cópias, 1000m, 16mm, programa livre.Certificado de Censura Federal n. 46.623, 22.02.1960, 

30 cópias, 40m, 16mm, trailer.Certificado de Produto Brasileiro: B0500287900000 de 

24.06.2005. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a partir de 04.02.1959, no República, Marabá, Regência, Itamarati, 

Radar, Monark, Nilo, Goiás, Aladim, Tropical, Ritz Consolação, Cruzeiro, Glória, Cinemar, 

Sammarone, Hollywood, Icarai, Roxy, Amazonas e Climax; a partir de 05.02.1959, no Fidalgo. 

Reprisado de 18.03 a 24.03.1959, no Mônaco. 
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Sinopse 

"Um malandro tenta seduzir uma viúva rica querendo que ela patrocine o show de um grupo de 

artistas abandonados por um empresário desonesto." (ALSN/DFB-LM) 

Gênero 

Comédia 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Produções Cinematográficas Herbert Richers S.A. 

Produção: Richers, Herbert; Zonari, Arnaldo 

 

Produção - Dados adicionais 

Gerente de produção: Machado, Paulo R. 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Distribuidora de Filmes Sino Ltda.; Fama Filme Ltda. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Anísio, Francisco; Trindade, Zé 

Roteiro: Tanko, J. B.; Lima, Victor 

 

 

Direção 

Direção: Tanko, J. B. 

Assistência de direção: Imperial, Carlos 

Coreografia: Carijó, Edmundo 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Assistência de câmera: Rosa, José 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Jardim, Hugo 

Maquinista: Santos, Agostinho dos 
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Som 

Direção de som: Ribeiro, Nelson; Frade, José; Viana, Alberto 

 

Dados adicionais de som 

Assistente de som: Tavares, José 

 

Montagem 

Montagem: Valverde, Rafael Justo 

Assistente de montagem: Erita, Lúcia 

Editor musical: Valverde, Rafael Justo 

 

Direção de arte 

Cenografia: Horvat, Alexandre 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Responsável por construções: Eckart Neto, Antonio 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Machado, Roberto 

Maquiagem: Rzepecki, Eric 

 

Música 

Trilha musical: Usai, Remo 

 

Canção 

Título: Bom mesmo é mulher;  

Autor da canção: Nunes, N.; J. Maia e Meira, M. de;  

Intérprete: Lane, Virgínia;  

 

Título: Serapião;  

Autor da canção: Paula, José Fernandes e Matos, Flora;  

Intérprete: Borba, E.;  

 

Título: Maria das Dores;  
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Autor da canção: Almeida, Antonio e Batista, José;  

 

Título: Arco-Íris;  

Autor da canção: Gonçalves, Nelson e Sampaio, Raul;  

Intérprete: Gonçalves, Nelson;  

 

Título: Último, O;  

Autor da canção: Castro, Jorge de e Baptista, Wilson;  

 

Título: Minha terra tem palmeiras;  

Autor da canção: Levita, Walter e Magalhães, Oldemar;  

 

Título: Não gostei do seu papel;  

Autor da canção: Louro, Aldacir; Rodrigues, Linda e Serafim, Geraldo;  

 

Título: Vai ver que é;  

Autor da canção: Carvalhinho e Gracindo, Paulo;  

 

Título: Cara bonita;  

Autor da canção: Machado, Waldir;  

 

Título: Mulheres à vista;  

Autor da canção: Otelo, Grande e Beto, B.;  

Intérprete: Otelo, Grande;  

 

Título: Chevrolet do papai;  

Autor da canção: Pereira, João da Rosa; Vilarinho, Artur Rodrigues e Bittencourt, Milton da 

Silva;  

Intérprete: Trindade, Zé 

 

Título: Negócio é perguntar pela Maria, O;  

Autor da canção: Trindade, Zé e Soares, Elias;  
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Título: Menina de Copacabana;  

Autor da canção: Marnet, Bruno e Almeida, Antonio;  

 

Título: Vaca leiteira 

Autor da canção: Almeida, Antonio e Rey, Ruy 

 

Instrumentista: Barroso, Marlene (solista de bailado) 

 

Identidades/elenco:  

Trindade, Zé (João Flores) 

Otelo, Grande (Josafá) 

Leandro, Consuelo (Boca de Caçapa) 

Restier, Renato 

Campos, Aída 

Bell, Estelita 

Moraes, Duarte de 

Meyer, Geraldo 

Imperial, Carlos 

Souza, Darci 

Rodrigues, Paulo 

Borges, Peri 

Alves, Geraldo 

Farr, Bill 

Villas, Georgette 

Bacurau, Zé 

Carvalho, Rodolfo 

Farah, Pedro 

Soldi, Silvio 

Chiquinho 

Negra, Pérola 

Marques, Lys 

Sujeira, Waldemar 
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Mendez 

Costa Junior 

Martins, Manoel 

Cavalcanti, Edméa 

Viana, Adail 

Daneti, Gilza 

Viana, Selma 

Pessanha, Marivalda 

Cristina, Marta 

Paraiso, Abigail 

Barroso, Marlene 

Apresentando:  

Lane, Virginia  

Borba, Emilinha  

Gonçalves, Nelson  

Goulart, Jorge  

Batista, Dircinha  

Batista, Linda  

Almeida, Joel de  

Maria, Neusa  

Ruy Rey e sua orquestra  

Jupira e suas cabrochas 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

Material examinado 

CB/Recorte Documentação, P. 645 

CENS/I 

AV/ICB 

SA/EMP 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 15.02.2018. 
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Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

Observações:  

ACPJ/I acrescenta no elenco <Dias, Dalva> e <Belmonte, Sergio>. 

A <Rádio Nacional> cedeu gentilmente <Leandro, Consuelo> e <Farr, Bill>. 

A <Fama Filme> Ltda. foi a distribuidora em São Paulo. 

 

 

 

NEM SANSÃO NEM DALILA 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 90min, 2.465m, 24q, Duvergé Emon Bonfanti, 1:1'37 

 

Data e local de produção 

Ano: 1954 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Trailer censurado em 03.09.1958, 7 cópias, 16mm, 29m e em 26.01.1959, 15 cópias, 

72m.Censurado em 26.01.1959, 15 cópias, 35mm e em 29.01.1965, 1 cópia, 16mm, 

1.012m.Certificado de Produto Brasileiro: B0500252700000 de 15.04.2005. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo de 08.02 a 14.02.1954, no Art-Palácio, Ópera, Alhambra, Rosário, 

Majestic, Arlequim, Paramount, Santa Cecília, Nacional, Cruzeiro, Climax, Riviera, Piratininga, 

Universo, Brasil, Paris, Lux, Anchieta, Maracanã, Júpiter, Imperial, Colonial, Excelsior e São 

José. De 17.02 a 20.02.1954 no Estrela, Candelária, São Sebastião e Moderno. Reprisado no 

Jussara, em 15.04.1957. 

Sinopse 

Por intermédio de uma máquina do tempo apresentada numa conferência científica, o barbeiro 

Horácio é transportado para o século IV a.C, no reino de Gaza. Lá conhece Sansão, cuja força 



248 
 

descomunal vem de uma milagrosa peruca. Ao trocar a peruca de Sansão por um isqueiro, Horácio 

transforma-se num homem forte e poderoso e passa a reinar em Gaza, envolvendo-se em diversas 

trapalhadas. 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 

Invento 

Descritores secundários 

Esoterismo 

Prêmios 

Melhor ator para Farney, Cyll e Melhor Ator Secundário para Grey, Wilson em O Indio da revista 

Jornal do Cinema, 1954, RJ. 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

Direção de produção: Tanko, J. B. 

 

Produção - Dados adicionais 

Gerente de produção: Lima, Victor 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Lima, Victor 

Roteiro: Lima, Victor 

 

 

Direção 

Direção: Manga, Carlos 

Assistência de direção: Narvarez, Jesus 

Continuidade: Lester, Arlete 

Coreografia: Mur, Blanche 
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Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Câmera: Carneiro, Silvio 

Assistência de câmera: Araújo, José 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Coelho, Rubens 

 

Som 

Direção de som: Vianna, Aloysio 

Sonografia: Vianna, Aloysio 

 

Dados adicionais de som 

Assistente de som: Gomes, Antonio 

 

Montagem 

Montagem: Noya, Waldemar; Manga, Carlos 

 

Direção de arte 

Guarda-roupa: Vellez, Both 

Cenografia: Cajado Filho 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Responsável por construções: Monteiro, Wilson 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Freitas, Arnóbio de 

Maquiagem: Carias, Paulo 

Assistência de maquiagem: Mitchel, Jeffrey; Carlos, Walter 

Guarda-roupeira: Souza, Maria de; Guimarães, Clotilde 

 

Música 

Música-tema: Bonfá, Luís 

 



250 
 

Canção 

Partitura musical: Panicalli, Lirio 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Horácio) 

Santoro, Fada (Miriam) 

Farney, Cyll (Hélio) 

Macedo, Eliana (Dalila) 

Cotrim, Carlos (Artur e chefe da guarda) 

Grey, Wilson (Rei Anateques e médico) 

Viana, Wilson (Chico Sansão) 

Luna, Ricardo (Jebor e chofer) 

Hammer, Werner (Professor Incognitus) 

Zamborski, Anthony (Elestal, o sacerdote) 

Oliveira, Sérgio de (Zubal) 

Péricles, João (Inspetor de tráfego) 

Marco, Gene de (Zorina) 

Leal, Milton (Carrasco e padioleiro) 

Mesnik, Carlos (Carrasco e padioleiro) 

Patrocínio, José do (Eunuco) 

Luiz, Jorge (Eunuco) 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

CB/FIBRA 

FCB/FF 

SA/EMP 

CENS/I 

JCB/Chan 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 22.01.18. 
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Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

FR-LFM/ECB 

ALSN/DFB-LM 

Observações:  

Carlos Manga e os principais atores estiveram em São Paulo nos dias 08.02.1954, nos cines Art-

Palácio, Cruzeiro, Ópera, e a 09.02.1954, no Nacional, Universo e Art-Palácio, para promoverem 

a película. 

ACPJ/I indica cenografia de <Velez, Both>; maquiagem de <Carias, Paulo>; assistência de 

montagem de <Campos, Araken> e no elenco: <Leal, Patrocínio>; <Lima, Silveira>; <Duval, 

Selma>; <Pereira, Ilma>; <Helena, Maria> e <Celano, Hélio>. 

FCB/FF acrescenta no elenco os "extras": <Libera>; <Norma>; <Susy>; <Betânia>; <Olga>; 

<Elza> e <Wandy>. 

FR-LFM/ECB aponta 1953 como ano de produção. 

Trata-se de um paródia ao filme <SANSÃO E DALILA> de <Mille, Cecil B. de>. 

 

O HOMEM DO SPUTNIK 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 97min53seg, x2.770m, 24q, Eastman, 1:1'66 

 

Data e local de produção 

Ano: 1959 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

Certificados 

Certificado de Censura Federal 48.172.Certificado de Censura Federal 48.061, de 23.05.1960, 7 

cópias, trailer, livre.Recensurado em 14.05.1964, 15 cópias.Recensurado em 14.05.1964, 20 

cópias, 117m, trailer.Recensurado em 15.12.1964, 1 cópia, trailer.Certificado de Produto 

Brasileiro: B0500250200000 de 11.04.2005. 
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Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a partir de 07.12.1959, no Art-Palácio, Bandeirantes, Esmeralda, Picolino, 

Arlequim, Liberdade, Nacional, Sabará, Universo, Piratininga, Brasil, Lins, Anchieta, Roma e 

Júpiter; a partir de 09.12.1959, no Astral, São Pedro, Patriarca, Rialto, Paris, Maracanã e Estrela; 

a partir de 10.12.1959, no Sol; a partir de 28.12.1959, no Broadway. 

Sinopse 

O casal de caipiras comerciantes de ovos, Anastácio e Cleci, são surpreendidos por um estrondo 

em seu galinheiro. Anastácio encontra entre suas galinhas um globo metálico. No dia seguinte, 

Cleci lê no jornal sobre o acidente com o satélite russo Sputnik e reconhece na fotografia um 

objeto semelhante ao que caiu em seu quintal. Anastácio leva o globo à casa de penhores e mostra-

o para a funcionária Dorinha. Ela liga para o jornal onde trabalha seu namorado, Nelson, e lhe 

conta o fato. Alberto, jornalista inescrupuloso, ouve a conversa entre o casal e conta a novidade 

ao chefe do jornal. Nelson vai ao encontro de Anastácio e pede a ele que esconda o objeto. 

Anastácio coloca-o dentro do poço. A notícia de que o Sputnik caiu no Brasil vira primeira página 

dos jornais. Anastácio e Clecy se transformam em celebridades. Hospedam-se no Copacabana 

Palace, onde recebem propostas de grupos de russos, americanos e franceses que tentam seduzir 

Anastácio, apresentando-lhe a cantora francesa Bebe. Os interesses desmedidos dos estrangeiros 

pelo satélite levam os dois à loucura. Anastácio é raptado pelos franceses e Nelson pelos 

americanos. Fogem e voltam para a casa de Anastácio. Russos, americanos e franceses os seguem, 

disputando o valioso troféu, que ninguém sabe onde está. Anastácio revela o local onde o Sputnik 

se encontra e todos se alvoroçam. Não encontram nada no poço. Ao passar pelo local, o sacristão 

diz que pegou o Sputnik e transformou-o em pára-raios para a igreja. Os agentes estrangeiros 

partem decepcionados e Anastécio Cleci voltam para casa, mas se deparam com o verdadeiro 

Sputnik que acabara de cair no galinheiro. 

 

Gênero 

Comédia 

 

Termos descritores 

Espionagem; Astronomia; Comportamento social 

Descritores secundários 

Caipira; Sputink 

Termos geográficos 

Copacabana Palace, Rio de Janeiro - DF; Praia de Copacabana, Rio de Janeiro - DF; Avenida 

Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro - DF 

 

Prêmios 

Prêmio Associação Brasileira dos Cronistas Cinematográficos, 1959 de Melhor Atriz 

Secundária para Bengell, Norma..  

Prêmio de Melhor Diretor e Melhor Argumento para Cajado Filho, José no Festival do Distrito 

Federal, 7, 1959, GB. 

Produção 
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Companhia(s) produtora(s): Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S.A. 

Produção: Farney, Cyll 

Direção de produção: Costa, Abel Teixeira; Farney, Cyll 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): U.C.B. - União Cinematográfica Brasileira S.A. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Cajado Filho, José 

Roteiro: Cajado Filho, José 

 

 

Direção 

Direção: Manga, Carlos 

Assistência de direção: Cherques, Sanin 

Assistência de continuidade: Lester, Arlete 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Sermet, Ozen 

Assistência de câmera: Araújo, José Assis 

Cinegrafista: Gonçalves, Antônio 

 

Dados adicionais de fotografia 

Eletricista: Neves, Victor 

 

Som 

Técnico de som: Vianna, Aloysio 

Sonografia: Vianna, Aloysio 

 

Dados adicionais de som 

Operador de microfone: Eurides, Paulo 
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Montagem 

Montagem: Noya, Waldemar 

Edição: Noya, Waldemar 

 

Direção de arte 

Figurinos: Aelson 

Cenografia: Cajado Filho, José 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Silva, Vinicius 

Montagem de cenário: Monteiro, Wilson; Macedo, Benedito 

Maquiagem: Carias, Paulo; Campesatto, Raymundo 

Costureira: Santos, Euracy 

 

Música 

Música: Gnatalli, Radamés 

Trilha musical: Gnatalli, Radamés 

 

Dados adicionais de música 

Regente Maestro: Gnatalli, Alexandre 

 

Orquestração: Gnatalli, Alexandre 

 

Canção 

Título: Mademoiselle Bebé 

Autor da canção: Marnet, Bruno 

 

Identidades/elenco:  

Oscarito (Anastácio) 

Farney, Cyll (Nelson e Jacinto Pouchard) 

Macedo, Zezé (Cleci) 

Aparecida, Neide (Dorinha) 
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Perez, Alberto (Alberto jornalista) 

Bengell, Norma (Bebe) 

Helena, Heloísa (Dondoca) 

Ferreira, Hamilton (chefe dos espiões soviéticos) 

Soares, Joe (espião americano) 

Gamboa, Geraldo 

Labanca, João 

Cristian, Diego 

Tozzi, Luiz Gilberto (monsieur Ping Pong) 

Viola, César 

Braga, Ernesto 

Montemar, Nestor 

Nascimento, Abdias do (Pacheco) 

Pêra, Abel 

Fregolente 

Grijó Sobrinho (monsieur Rififi) 

Gomes, Hilton 

Pozzolli, Joméri 

Galano, Laura 

Acyr, Maria 

Grey, Denys 

Blanche, Riva 

Roberto, Sergio 

Tutuca 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-cat 

CB/Anuário, P.2/47-49 

CB/FIBRA 

SA/EMP 

CENS/I 
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Programadora Brasil/5 

Certificado de Censura Federal 

Site, Década de 50, disponível em: http://decadade50.blogspot.com/2006/09/o-homem-do-

sputnik-o-ltimo-suspiro-da.html, acesso em 15.07.2010 

CA/AF 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 22.01.18. 

Fontes consultadas:  

AV/ICB 

ACPJ/I 

ALSN/DFB-LM 

Observações:  

ACPJ/I acrescenta: <Lester, Arlete> como anotadora e grafa a canção <Mademoiselle B.B.> de 

<Marnet, Bruno>. No elenco: <Galeno, Laura> (ao invés de Laura Galano) e inclui <Gamboa, 

Geraldo>. Indica João Labanca como <Labanca, Angelo>. 

CB/Recorte Documentação, P.2/47-49 confirma <Tozzi, Luiz Gilberto> no papel de Monsieur 

Ping Pong. 

CENS/I informa censura em 14.05.1964, 20 cópias, 117m, trailer. 

Programadora Brasil/5 informa que a obra participa do <Programa 191>, intitulado <O Homem 

do Sputnik>. A mesma fonte informa que na época da realização do filme, o famoso satélie russo 

Sputnik estava em órbita e havia mesmo uma ameaça de que ele viesse a cair sobre a terra. 

 

 

 

 

 

 

OS COSMONAUTAS 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 87min, 2.484m, 24q, Kodak, 1:1'37 

 

Data e local de produção 

Ano: 1962 
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País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: GB 

 

 

Certificados 

Censurado em 27.09.1962, 10 cópias, 106m, trailer.Certificado de Censura Federal 8.029, Livro 

1, de 05.10.1962, 16 cópias, 2.384m.Recensurado com Certificado de Censura Federal 23.120, 

de 16.06.1965, 1.107m, 16mm.Recensurado com Certificado de Censura Federal 23.119, de 

16.05.1965, 47m, 16mm, trailer.Certificado de Produto Brasileiro: B0400058900000 de 

12.02.2004. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a partir de 29.10.1962, no Art-Palácio. 

Sinopse 

"O professor Inacius Isidorius, Chefe do Centro de Pesquisas Espaciais de Cabo Carnaval, aqui 

no Brasil, acaba de lançar com sucesso um de seus foguetes e de colocar em órbita em torno da 

Terra uma cápsula tripulada por um símio. Agora ele prepara-se para a sua maior proeza: enviar 

dois homens à Lua, antes que os americanos ou os russos cheguem a esse nosso salétlite. Há, no 

entanto, um problema. Ainda não foram encontrados os dois cosmonautas. Assim, o professor 

decide enviar o chefe de seu FBI (Fiscalização Brasileira de Investigações), o irrequieto 

Zenóbio, para encontrar, com a máxima urgência, os dois cosmonautas, que deverão ser duas 

pessoas completamente inúteis e desnecessárias, pois se a experiência falhar ninguém perderá 

nada. Depois de um treinamento intensivo a que se submetem os cosmonautas, chega o dia do 

lançamento. Eles estão prontos para a grande partida, rumo ao desconhecido. Zeca, um dos 

cosmonautas, que descobrira que onde o professor também guardava a sua perigosa invenção, 

uma bomba de cobalto capaz de destruir de uma só vez grandes partes de nosso planeta, havia 

milhões de cruzeiros. Decide ficar na Terra para roubar todo esse dinheiro e, na hora da 

colocação dos cosmonautas na cápsula, põe em seu lugar, contra a vontade deste, naturalmente, 

o irriquieto Zenóbio. Isso provoca uma grande confusão na Terra, com a ameaça de explosão da 

bomba de cobalto". 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 

Ciência; Carnaval 

Descritores secundários 

Cosmonáutica 

Termos geográficos 

US; RU 

Produção 
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Companhia(s) produtora(s): Produções Cinematográficas Herbert Richers S.A. 

Produção: Richers, Herbert 

Direção de produção: Silva, José 

Produtor associado: Zonari, Arnaldo; Lima, Victor 

Assistência de produção: Ribeiro, José 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Produtora e Inportadora Fama Filmes Ltda. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Lima, Victor 

Roteiro: Lima, Victor 

 

 

Direção 

Direção: Lima, Victor 

Assistência de direção: Davis, Billy 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Daissé, Amleto 

Câmera: Rosa, José 

Assistência de câmera: Silva, José Vicente da; Rosa, Edson dos S. 

 

Som 

Direção de som: Felício, Jorge dos Santos; Ribeiro, Nelson 

 

Montagem 

Montagem: Valderde, Rafael Justo 

Assistente de montagem: Erita, Lúcia 

 

Direção de arte 

Cenografia: Horvath, Alexandre; Massenzi, Pierino; Cajado Filho 
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Dados adicionais de direção de arte 

Maquiagem: Castelli, Pedro; Carias, Paulo 

 

Música 

Música: Usai, Remo 

 

Identidades/elenco:  

Golias, Ronald (Gagarino) 

Otelo, Grande (Zenóbio) 

Aparecida, Neide (Krina Iris) 

Iório, Átila (Zeca) 

Aguiar, Alvaro (Professor Inacius) 

Elita, Telma (Alice) 

Ladeira, Cesar (Locutor da TV) 

Tovar, Carlos (Deputado Veloso) 

Grey, Wilson (Otávio) 

Farnetto (Guilherme) 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

CENS/I 

Certificado de Censura 

ExibAn/62 

Press-release 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 20.02.2018. 

Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

ALSN/DFB-LM 

Observações:  
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ExibAn/62 indica tempo de projeção com 90min. 

ACPJ/I indica letreiros de <Ziraldo> e <Movedoll>. No elenco acrescenta <Davis, Billy>. 

Letreiros iniciais não localizados. 

 

 

SHERLOCK DE ARAQUE 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 

35mm, BP, 80min, 2.194m, 24q, Westrex 

 

Data e local de produção 

Ano: 1958 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

 

 

Certificados 

Censurado em 23.04.1958, 30m, livre, 20 cópias, trailer.Recensurado em 22.02.1960, 16mm, 8 

cópias, 30m, trailer.Censurado em 05.09.1960. 06 cópias.Recensurado em 29.11.1963, 

n.13.477, sofreu cortes.Certificado de Produto Brasileiro: B0400058400000 de 30.05.2005. 

Circuito exibidor 

Exibido em São Paulo a partir de 10.7.1958, no Metro, Jussara, Marachá, Haway, Star, Leblon, 

Jardim, Roxy, Itapura, Rio, Penha Palace, São Jorge, Patriarca, Rialto, Rex, Soberano, São 

Bernardo e Vila Prudente; a partir de 11.7, no Colonial; a partir de 13.7.1958, no Brasília, 

Tangará e Santo André. 

Sinopse 

"Dois guardas civis fazem ronda em Copacabana e passam a desconfiar de um crime, sem 

perceber que estão se envolvendo em roubo de joalheria." (ALSN/DFB-LM) 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 
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Literatura 

Descritores secundários 

Adaptação para cinema 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Cine Distribuidora Herbert Richers S.A. 

Produtor associado: Richers, Herbert; Cine Distribuidora Livio Bruni S.A. 

Assistência de produção: Nelson, Oscar 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Cinedistri Ltda.; Distribuidora de Filmes Sino Ltda. 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Lima, Victor 

Roteiro: Lima, Victor 

 

Estória: Baseada em história de <Weltmann, Moisés> e<Lima, Victor> 

 

Direção 

Direção: Lima, Victor 

Assistência de direção: Restier, Renato 

 

Fotografia 

Assistência de câmera: Rosas, José 

Cinegrafista: Daissé, Amleto; Rosas, José 

 

Dados adicionais de fotografia 

Chefe eletricista: Jardim, Hugo 

 

Som 

Direção de som: Viana, Alberto; Frade, José; Ribeiro, Nelson 

Sonografia: Viana, Alberto 
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Montagem 

Montagem: Valverde, Rafael Justo 

Assistente de montagem: Erita, Lucia 

 

Direção de arte 

Cenografia: Lima, Victor; Machado, Roberto 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Carpinteiro: Eckart Netto, Antonio 

Decoração: Machado, Roberto 

Maquiagem: Rzepecki, Eric 

 

Música 

Música: Costa, Orlando 

 

Canção 

Conjunto e banda: Carlos Imperial e seu Calipso Rock 

 

Identidades/elenco:  

Carequinha (Sertório) 

Costinha (Deodato) 

Fred (Pixote) 

Costa, Celeneh (Odete) 

Caminha, Delorges (Dr. Abreu) 

Tovar, Carlos (Doutor) 

Grey, Wilson (El Cocho) 

Ferreira, Hamilton (Cabrobó) 

Carlo, Mara Di (Adelaide) 

Meyer, Geraldo (Freddy) 

Vaz, Joel (Robertinho) 

Sherman, Maurício (Sangüinário) 

Imperial, Carlos (Carlos) 
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Lancellotti, Sônia (Mariazinha) 

Oliveira, Joyce de (Sra. Abreu) 

Marques, Lys (El Toronto) 

Germano Filho (El Sordo) 

Labanca, Angelo (Comissário) 

Silva, José (Porteiro) 

Laura, Patrícia 

Fraga, Murilo 

Camargo, Armando 

Castro, Alberto de 

Silvino, Paulo 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

AV/ICB 

CENS/I 

FCB/FF 

Certificado de Censura 

ALSN/DFB-LM 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 15.02.2018. 

Fontes consultadas:  

ACPJ/I 

 

 

VOU TE CONTÁ... 

 

Categorias 

Longa-metragem / Sonoro / Ficção 

 

Material original 
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35mm, BP, 90min, 2.400m, 24q, Westrex, 1:1'37 

 

Data e local de produção 

Ano: 1958 

 

 

Certificados 

Censura Federal 43178 (Serviço de Censura de Diversões Públicas) de 29.01.1958, 20 cópias, 

livre.ïCertificado de Produto Brasileiro: B0901011000000 de 28.04.2009. 

Data e local de lançamento 

Data: 1958.02.12 

Local: São Paulo 

Sala(s): Marabá 

 

 

Circuito exibidor 

Cine Marabá e circuito. 

Sinopse 

"Com o auxílio de um garçom de boate, repórter de jornal investiga dois sequestros, um 

verdadeiro e outro falso." (ALSN/DFB-LM) 

Gênero 

Comédia 

Termos descritores 

Teatro; Humorismo; Música popular brasileira 

Descritores secundários 

Adaptação para cinema 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Columbia; Companhia Cinematográfica Maristela 

Produção: Marinho, Mário; Palácios, Alfredo 

Direção de produção: Fernandes, Ary 

Assistência de produção: Miranda, Carlos; Negrão, Orlando 

 

Produção - Dados adicionais 
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Coordenação de produção: Camargo Jr., Francisco 

Gerente de produção: Ricci, Sérgio 

 

Distribuição 

Companhia(s) distribuidora(s): Columbia Pictures 

 

Argumento/roteiro 

Argumento: Palácios, Alfredo 

Roteiro: Petraglia, Cláudio; Laurelli, Glauco Mirko 

Diálogos: Petraglia, Cláudio; Laurelli, Glauco Mirko 

 

Estória: Baseada na peça <Filho do rei do prego, O> de <Tojeiro, Gastão> 

 

Direção 

Direção: Palácios, Alfredo; Luana Filmes 

Assistência de direção: Laurelli, Glauco Mirko 

Continuidade: Santos, Geny 

 

Fotografia 

Direção de fotografia: Icsey, Rodolfo 

Câmera: Gonzalez, Adolfo Paz 

Assistência de câmera: Oliveira, Oswaldo de 

Fotografia de cena: Amaral, José 

 

Dados adicionais de fotografia 

Foco: Amaral, José 

Chefe eletricista: Gonçalves, Jaime 

Maquinista: Martini, Martins 

 

Som 

Direção de som: Tkaczenko, Konstantin 
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Montagem 

Montagem: Guadalupe, Maria 

Edição: Guadalupe, Maria 

Assistente de montagem: Elias, Luís 

 

Direção de arte 

Cenografia: Silva, José Pereira da 

 

Dados adicionais de direção de arte 

Contra-regra/acessórios de cenografia: Antoninho 

Decoração: Ziglio, Bolzani e Cia. 

Maquiagem: Pisani, Jorge 

 

Dados adicionais de música 

Título da música: Circo vem aí, O;  

Música de: Roy, José e Francisco Neto;  

 

Título da música: Macaco não;  

Música de: Mirabeau; Don Madrid e Rutinaldo;  

 

Título da música: Jurei por Deus;  

Música de: Cardim, Gomes e Roy, José;  

 

Título da música: Faladô passa mal;  

Música de: Lobo, Haroldo e Oliveira, Milton de;  

 

Título da música: Juventude transviada;  

Música de: Malfitano e Frazão;  

 

Título da música: Ingratidão;  

Música de: Borba, Afrânio e Jairo, Tânio;  
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Título da música: Bandolinha, A;  

 

Título da música: Harém do Maomé;  

 

Título da música: Engole êle, paletó;  

Música de: Audi, J.;  

 

Título da música: Mão de gato;  

Música de: Roberto, J. e Magalhães, O.;  

 

Título da música: Mamãe já vem aí;  

Música de: Castro, Nelson e Batista, J.;  

 

Título da música: Cinco letras;  

Música de: Nunes, J.; Lobo, B. e Santos;  

 

Título da música: Terreque, terreque;  

Música de: Avaré; Raguinho e Barbosa, Adoniran;  

 

Título da música: Belezas do Rio;  

Música de: Cardin, Gomes e Lela;  

 

Título da música: Piripaque;  

Música de: Vanny, Wilson; Pó e Abreu, M.;  

 

Título da música: Alvorada 

Música de: Brinquinho e Brioso 

 

Canção 

Título: Marcha da banana;  

Intérprete: Costa, Carmen;  
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Título: Quem não conhece o Rio;  

Intérprete: Oliveira, Dalva de;  

 

Título: Harém do Maomé;  

Intérprete: Demônios da Garoa;  

 

Título: Quem é que não chora;  

Intérprete: Egydio, Francisco;  

 

Título: Mão de Gato;  

Autor da canção: Garcia, Isaurinha 

 

Título: Engole este paletó;  

Intérprete: Dias, João;  

 

Título: Telefonando;  

Intérprete: Veiga, Jorge;  

 

Título: Juventude Transviada;  

Intérprete: Paz, Nilton;  

 

Título: Alegria de Palhaço;  

Intérprete: Risadinha;  

 

Título: Minha bandolinha;  

Intérprete: Golias, Ronald;  

 

Título: Mamãe vem aí, A 

Intérprete: Lane, Virgínia 

 

Identidades/elenco:  

Sobrinho, Pagano 
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Negrão, Francisco 

Figueiró, Luely 

Duval, Dorinha 

Cinderela 

Chocolate 

Mercaldi, José 

Gherardi, Gaetano 

Pavani, Neide 

Souza, Oswaldo de 

Doca 

Ramler, Júlio 

Cesar, Henrique 

Campos, Luiz 

Vicente, Fernando - Nenê 

Walter - Nenê 

Lane, Virgínia - vedete do Brasil 

Oliveira, Dalva de 

Dias, João 

Veiga, Jorge 

Costa, Carmen 

Risadinha 

Ballet de Cid Paes de Barros 

Barbane, Michel 

Garcia, Isaura 

Golias, Ronald 

Egídio, Francisco 

Demônios da Garôa 

Paz, Milton 

Escola de Samba de Herivélto Martins 

Escola de Samba de Henricão 

Costa, Henrique da 

Participação especial:  
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Ribeiro, Milton  

Vidal, Maria 

 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

CB/Transcrição de letreiros-Cat 

Site, Discoteca do Centro Cultural, disponível em:  

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/forms/discoteca/index.php?s=&p=453, acesso em: 07.11.2011. 

AV/ICB 

ACPJ/I 

FCB LOTE 2/FF 

LRB/CP 

CENS/I 

O Estado de S. Paulo, 13.03.1958 

CB/FIBRA 

ALSN/DFB-LM 

Site, Ancine, disponível em: 

http://sad.ancine.gov.br/obrasnaopublicitarias/pesquisarCpbViaPortal/pesquisarCpbViaPortal.se

am, acesso em: 30.01.18. 

Fontes consultadas:  

FCB/FF 

Press-sheet 

CENS/II 

Observações:  

ACPJ/I inclui ainda no elenco <Fernandes, Ary> e <Miranda, Carlos>. Por fim, aponta 

<Lesgards, Huguete>. 

Site Discoteca do Centro Cultural confirma a autoria da canção <Alvorada> de <Brinquinho> e 

<Brioso>. 

ALSN/DFB-LM indica: "Último filme da Maristela, rodado em 25 dias; segundo Mário Audrá 

Jr.: "Como eu estive na Espanha durante quase toda a rodagem deste filme, Palácios, além de 

dirigi-lo, também foi praticamente o produtor executivo. O título tornou-se expressão popular e 

fixou-se de tal maneira que incrivelmente perdura até os dias de hoje." 

Os letreiros do filme após indicarem as músicas "O circo vem aí", "Macaco não", "Jurei por 

Deus", "Faladô passa mal", "Juventude transviada", "Ingratidão", "A bandolinha" e "Harém do 

Maomé" indica edições de <Ricordi>, <Sbacem> e <Vitale>. Para as músicas "Engole êle, 

paletó", "Mão de gato", "Mamãe já vem aí", "Cinco letras", "Terreque, terreque", "Belezas do 
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Rio", "Piripaque" e "Alvorada" indica gravações de <Odeon>, <Todamérica>, <Continental>, 

<Copacabana> e <RCA Victor>. 

Os letreiros do filme não indicam o nome da peça na qual a estória do filme foi baseada. Para 

Konstantin Tkaczenko, esta fonte grafa como <Siwackzenko, Konstantin> e não aponta as 

canções apresentadas nesta ficha, apenas as músicas. 

<Santos, Geny> aparece grafado em algumas fontes como <Santos, Geni>. 

O nome completo da montadora é <Landini, Maria Guadalupe>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


