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RESUMO 

 

 
Pensar Woody Allen como “cineasta historiador” será o fio condutor desta pesquisa e tema 

central dessa dissertação. Pretendemos analisar como Woody Allen “escreve” em algumas 

obras de sua filmografia a História da América do período entreguerras a partir de elementos 

advindos de sua formação enquanto judeu americano e artista preocupado com a questão da 

identidade judaica. Para isso faremos uma apresentação das principais características de sua 

linguagem cinematográfica. Faz-se, a saber, o uso da linguagem irônica e da sátira para 

dialogar com o público. Mapearemos a construção da biografia oficial do cineasta, assim 

como a construção de sua imagem pública, traçando um paralelo entre esses elementos e 

alguns episódios do filme de inspiração autobiográfica A Era do Rádio (1987). Será também 

destacada a relação entre História e Cinema, a partir do conceito de Cineasta-Historiador, 

conforme estabelecido pelo teórico Robert A. Rosenstone, enfatizando sua aplicação à obra de 

Woody Allen. Como estudo de caso, analisaremos Zelig (1983), um falso documentário que 

reflete sobre a História do judeu na América. Analisaremos ainda a ironia enquanto 

linguagem, à luz da tradição judaica do humor e da teoria da narrativa histórica de Hayden 

White. A partir desses pressupostos, analisamos A Rosa Púrpura do Cairo (1985), filme que 

tem como pano de fundo os Estados Unidos na época da Grande Depressão, e Meia-Noite em 

Paris (2011), uma crítica à glorificação do passado. Em todos os filmes destacados por sua 

escolha sobre o período entreguerras e tendo como base a ironia como linguagem, 

investigaremos aspectos históricos e de produção da identidade judaica na obra do cineasta.  

 

Palavras-Chave: Woody Allen, cinema, ironia, identidade judaica, período entreguerras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

Thinking about Woody Allen as "historian movie maker" will be the central idea and core 

theme of this research. We will examine how Woody Allen "writes" the History of the United 

States during the interwar period in some of his works, starting with his personal education as 

an American Jew and artist concerned about the question of the Jewish identity. We will 

present the main features of his cinematographic language, that is, using satire and ironic 

language in order to discuss with the audience. We will provide a synthesis of Allen's official 

biografy, as well as a presentation of his public image, charting a parallelism among these 

elements and some episodes from his autobiografical movie Radio Days (1987). The relation 

between History and Cinema will be highlighted too, starting with the concept of the "Movie 

maker - historian", as defined by the theorist Robert A. Rosenstone, looking for its 

exemplification in Woody Allen's works. We will analyze Zelig (1983) as a case of study, a 

fake documentary that reflects on the History of the Jews in America. We will also examine  

irony as a language, in the light of the Jewish tradition of humor and of Hayden White's 

historical theory of fiction. Under these premises, we will analyze The Purple Rose of Cairo 

(1985), which shows in its background the United States during the Great Depression, and 

Midnight in Paris (2011), which provides a critique to the glorification of past times. In all 

these movies, chosen for dealing with the interwar period and for using irony as a language, 

we will examine historical aspects and contributions to the Jewish identity in Allen's 

production. 

 

Key words: Woody Allen, cinema, irony, Jewish identity, interwar period.    
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INTRODUÇÃO 

 

 
Num final de tarde de junho de 2009, tive meu dia de Cecília, a protagonista do filme 

A Rosa Púrpura do Cairo (1985). Fui assistir ao longa-metragem Tudo pode dar Certo 

(2009), do cineasta norte-americano Woody Allen. Até então já havia assistido um ou outro 

de seus filmes na televisão e lido acerca da já antiga polêmica relativa à sua separação da atriz 

Mia Farrow. Nada muito aprofundado. Era um nome entre outros nomes de diretores de 

Hollywood, juntamente com Copolla ou Scorsese, pelo qual sentia admiração, mas que não 

ocupava lugar especial em meu imaginário. Porém, assistir Tudo pode dar Certo mudou isso.  

Da mesma forma que no clássico Alfie, de 1966, onde o personagem interpretado por 

Michael Caine quebra a quarta parede da tela, o alter ego de Woody Allen nesse filme, o 

físico mal humorado Boris Yelnikoff, feito pelo comediante Larry David, também se dirige 

diretamente ao espectador. Nesse dia, durante a projeção, senti que Boris falava diretamente 

comigo. Literalmente.  

Mas não me entendam mal. Claro que, conscientemente, sabia que se tratava apenas de 

uma estratégia narrativa muito bem realizada. Procuraria um psicanalista se achasse que fosse 

algo diferente. Mas essa consciência da técnica em nada diminuiu meu encantamento. Woody 

Allen, a partir desse dia, tornou-se fonte de extrema curiosidade. Identifiquei-me com seu 

senso de humor e com parte considerável de sua visão de mundo. Comprei livros, li 

entrevistas e artigos, procurei assistir a todos os filmes que pude.  

Na época, em 2009, depois de ter feito graduação em História, cursava o Curso de 

Especialização em História Cultural na Universidade Federal de Goiás (UFG). Tencionava 

fazer meu trabalho de final de curso sobre o Expressionismo no cinema alemão. Depois de 

muito refletir, substitui meu objeto de pesquisa: saiu Dr. Caligari e entrou Woody Allen. 

Intrigava-me a maneira com que esse diretor encarava a História. Notei sua predileção em 

retratar o período entreguerras, justamente àquele em que passou a primeira infância.  Percebi 

que sua interpretação histórica passava necessariamente pelo filtro da ironia. Num segundo 

nível, me pareceu que sua ironia tão característica talvez tivesse origem em sua criação 

judaica. Centrei meus esforços nesse sentido, conseguindo concluir a especialização e, 

posteriormente, ingressar no mestrado na mesma instituição (UFG), na linha Fronteiras, 

Interculturalidades e ensino de História, sob a orientação da professora Dra. Heloisa Selma 

Fernandes Capel.   
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Aprofundando-me na temática, fatalmente, tive que encarar uma problemática 

espinhosa e, potencialmente, polêmica: pode um cineasta desejar almejar o estatuto de 

historiador? A partir da leitura de Robert A. Rosenstone conclui que sim, que essa 

aproximação é possível, ainda que o fazer histórico esteja num segundo plano em relação aos 

interesses estéticos do artista, como parece ser o caso de Woody Allen. Ele é um cineasta 

antes de ser um potencial historiador da América do entreguerras, mas o primeiro elemento 

não exclui o outro. O que não significa que Woody Allen, com seus filmes, “escreva” história, 

como faz um historiador profissional, mas que ele produz representações da história, que 

podem ser “lidas” como história por um espectador interessado em tal exercício de reflexão e 

narrativa.    

Para compor o campo documental dessa dissertação, visando discutir tais questões, 

primeiramente foi realizada uma seleção de filmes extraídos da lista de mais de cinquenta 

títulos do currículo de Woody Allen. O recorte temporal recaiu sobre o período entreguerras, 

tanto pela recorrência do tema em sua filmografia quanto pela qualidade das obras, que 

proporcionaram um debate rico e instigante. Os filmes escolhidos foram A Rosa Púrpura do 

Cairo (1985), A Era do Rádio (1987), Zelig (1983) e o recente Meia-Noite em Paris (2011). 

Outros filmes, tanto assinados por Woody Allen quanto de outros cineastas, aparecem no 

trabalho como obras de referência. Em somatória, selecionamos exemplares de sua produção 

literária, publicada em livro, e livros de entrevistas, com destaque para Conversas com Woody 

Allen, de Eric Lax
1
, e Woody Allen por Woody Allen de Stig Björkman

2
. 

O trabalho foi dividido em três capítulos. 

O primeiro, intitulado Woody Allen – imagem pública, biografia e autobiografia 

ficcional, procura apresentar meu personagem título e objeto de pesquisa em suas múltiplas 

facetas, demonstrando o caráter complexo de sua personalidade. Algo que transparece no fato 

de que ele tem construído e reconstruído sua imagem pública há décadas, ao mesmo tempo 

em que procura manter sua vida pessoal longe dos holofotes de Hollywood. Acreditamos que 

uma possível chave interpretativa para acessar certos aspectos de sua personalidade, 

sobretudo personalidade artística, está em sua formação judaica, retratada em diversos filmes 

de sua obra, tendo recebido destaque em A Era do Rádio, um filme declaradamente com 

                                                             
1 Eric Lax é considerado o biógrafo oficial de Woody Allen. Jornalista especializado em cinema, escreve em 

importantes publicações como Fanity Fair, Life, Washington Post, dente outras.  Em 1991 lançou uma biografia 

de Woody Allen, não traduzida para o português. Seu livro, Conversas com Woody Allen, revisto, ampliado e 

republicado regulamente, é considerado uma biografia paralela.  
2 Stig Björkman, nascido em 1938, é um importante crítico de cinema sueco. É especialista em Ingmar Bergman, 

uma das grandes influências de Woody Allen. Em função e a partir dessa relação entre Allen e o cineasta sueco, 

Björkman produziu um livro de entrevistas que usamos como fonte.    
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inspirações autobiográficas. Nessa obra a questão da memória pessoal em diálogo com a 

memória coletiva é um fator fundamental para sua compreensão.  

O segundo capítulo, intitulado Woody Allen: Cineasta-Historiador, analisamos a 

relação entre cinema e história a partir de uma breve reflexão acerca do pensamento de alguns 

dos principais teóricos que se debruçaram sobre esse tema, tendo como norte o conceito de 

cineasta-historiador, conforme desenvolvido por Rosenstone. Esse autor apresenta seis 

máximas fundamentais que devem ser levadas em consideração quando se analisa um filme 

sobre história, ou pelo menos um filme com um enfoque cronológico especificamente 

definido. A primeira máxima seria a de que o filme deve ser entendido antes de tudo como 

uma narrativa; a segunda é que os indivíduos estão no centro do processo histórico; em 

terceiro lugar o filme deve ser considerado enquanto uma história fechada; em quarto lugar a 

história narrada no filme deve ser narrada enquanto uma experiência; o quinto ponto apregoa 

que a história deve aparecer como processo contínuo; e o quinto estabelece que a produção 

visual do filme precisa mostrar uma imagem óbvia do passado, o que significa que deve 

tornar esse passado reconhecível. Procuraremos aplicar tais máximas dentro da estrutura 

narrativa do falso documentário Zelig, verificando sua validade ou não enquanto filme 

histórico, uma vez que tal filme pode ser compreendido como uma alegoria acerca da História 

do Judeu na América.  

O terceiro capítulo, História, ironia e Identidade Judaica, procura discutir de que 

forma Woody Allen incorporou em sua obra o fazer fílmico a tradição do humor judaico, 

marcado pela ironia e auto-ironia. Essa problemática é analisada em paralelo com uma 

tentativa de aproximação entre a teoria da narrativa histórica de Hayden White e a 

organização interna dos enredos satíricos elaborados por Woody Allen para dois filmes que se 

passam no período entreguerras: A Rosa Púrpura do Cairo e Meia-Noite em Paris, duas obras 

caracterizadas por seus elementos surreais se contrapondo aos realistas. Segundo Hayden 

White, o tropo da ironia é composto por um “paradigma linguístico radicalmente autocrítico 

com respeito não só a uma dada característica do mundo da experiência, mas também ao 

próprio esforço de captar adequadamente a verdade das coisas na linguagem” (1995, p. 51). 

Em A Rosa Púrpura do Cairo e Meia-Noite em Paris, filmes onde verdade e ficção, além de 

passado e presente se mesclam, temos um campo privilegiado para analisar tais aspectos, na 

medida em que a percepção da autocrítica citada por White é inerente à compreensão de seus 

enredos. 
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Tentamos, portanto, apresentar a questão central a partir de três elementos: a 

construção da identidade, a relação entre concepção histórica e concepção artística e, 

finalmente, a relação entre identidade judaica e concepção narrativa.  

Cabe destacar que meu direcionamento analítico não será focado nos aspectos técnicos 

da linguagem cinematográfica e sim em seus aspectos discursivos, detectáveis, sobretudo, na 

construção dos diálogos e nos elementos cênicos presentes na fotografia principal da obra. 

Nesse sentido, ao lado da análise das estruturas narrativas e de alguns diálogos do filme, 

procuramos refletir acerca do trabalho de concepção visual desenvolvido por Woody Allen, 

recolhendo alguns fotogramas dos filmes selecionados, promovendo um exame dos mesmos, 

a cata de intenções ocultas, sugeridas ou explícitas que possam clarear a interpretação 

histórica dessas obras. Para tanto foi de extrema ajuda minha participação no GEHIM - Grupo 

de Estudos de História e Imagem da UFG, coordenado pelas professoras Dra. Heloisa Capel e 

Dra. Maria Elizia Borges, no qual realizamos vários estudos e debates em torno da 

problemática da imagem e sua interpretação. A partir dessa experiência foi pretendido 

considerar uma aproximação entre artes plásticas e o trabalho de fotografia realizado por 

Woody Allen e seus colaboradores.  

Cabe ressaltar que optei por não utilizar-me de imagens disponíveis na internet ou em 

obras em papel dedicadas a carreira de Woody Allen. Preferi ir direto ao documento, uma vez 

que, ele é de fácil acesso e o atual desenvolvimento da tecnologia dos computadores caseiros 

apresentam as ferramentas necessárias para a realização desse trabalho de captura de imagens. 

No caso, instantâneos dos fotogramas do próprio filme, devidamente convertidos em mídias 

digitais, que dialogam com o texto ao longo do trabalho.  

Informo ainda que desde o início desta pesquisa tenho acompanhado os atuais 

desdobramentos da carreira de Woody Allen realizando críticas de seus filmes recentes e 

entrevistas com especialistas em sua obra, como por exemplo, o filósofo Flávio Paranhos. 

Tenho publicado esse material regularmente na imprensa escrita e virtual, como no Jornal 

Opção, Revista Bula, Site Pipoca e Nankin, Revista Verbo 21 dentre outras. Esse material está 

incluso como anexo, ao final do trabalho, visando estabelecer em que estágio encontra-se a 

obra de Woody Allen no momento, talvez utilizando essas reflexões como forma de colocar 

numa perspectiva atualizada sua trajetória enquanto cineasta-historiador.  

Concluo a apresentação dessa dissertação consciente de que ela é o produto 

incompleto, atual e possível de uma reflexão ainda em andamento que almejo prosseguir e 

que teve início dentro daquele cinema onde fiquei impactada com a voz de Boris, me dizendo 
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que, apesar de tudo, de todo o sofrimento do mundo e das pessoas, que apesar do universo 

estar se expandindo, no final “tudo pode dar certo”.  
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CAPÍTULO I  

WOODY ALLEN: IMAGEM PÚBLICA,  

BIOGRAFIA E AUTOBIOGRAFIA FICCIONAL 

 

Neste capítulo será realizado um debate acerca dos elementos biográficos conhecidos 

do cineasta norte-americano Woody Allen, relacionando-os com sua formação enquanto um 

artista judeu americano e de como sua produção nos possibilitam pensá-lo enquanto um 

cineasta-historiador. Seus filmes, música, literatura, filosofia, visão irônica, posicionamentos 

políticos e ideológicos que são importantes para a compreensão de sua obra e de sua forma de 

fazer cinema. Na primeira parte será feita uma análise da construção e reconstrução de sua 

imagem pública.  Na segunda parte do capítulo analisaremos o filme A Era do Rádio (1985), 

de forma a rastrear os elementos biográficos presentes nessa produção, mapeando a 

perspectiva de Woody Allen acerca do período entreguerras, destacando as influências 

históricas e culturais presentes na narrativa e a forma irônica que o cineasta adotou para 

abordá-los.  

 

1.1. O intelectual judeu entre a construção biográfica e a figura pública 

 

A primeira cena de Cidadão Kane (1941), considerado por muitos como o maior filme 

de todos os tempos, é um close numa placa, afixada numa cerca ameaçadora, em que se lê: 

“proibida a entrada”. Ao fundo, vemos Xanadu, o castelo do personagem título, o milionário 

da imprensa e do ouro Charles Foster Kane. O recado é direto. Ao longo de todo o filme se 

tentará desvendar a personalidade do protagonista. A chave será a palavra Rosebud. Vários 

depoimentos são recolhidos, alguns se contradizendo. Perspectivas múltiplas, em múltiplas 

temporalidades desfilam na tela. Na última cena o mistério do “botão de rosa” é desvendado, 

mas o mistério de Kane permanece. O filme fecha com a mesma placa, com o mesmo recado: 

“proibida a entrada”. O que fica é uma reflexão: nenhum ser humano pode ser desvendado 

completamente. Nem mesmo quando se tem todos os dados, aparentemente, imediatos de sua 

biografia “em marcha”. Sua tese é a de que o ser humano é inescrutável, praticamente 

impossível de ser decifrado.  

Um artista, talvez, ainda mais. O cineasta, escritor e músico norte-americano Woody 

Allen é um bom exemplo. Existem sobre ele diversos livros, infinitos artigos e um número 

considerável de trabalhos acadêmicos. Mesmo com todo esse material, sua figura permanece 
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nas brumas, apenas se insinua. De certo modo eclipsado por um personagem que ele criou 

para ser sua persona pública. Portanto, nessa parte do trabalho não temos de modo algum a 

pretensão de desvendá-lo por meio de sua biografia, mas apenas traçar possibilidades, 

procurar as marcas deixadas por seu “trenó” na neve de sua filmografia. 

 Quando se refere a seu passado, sua infância e juventude, trata mais do contexto do 

que dos detalhes, fazendo a mesma coisa em seus filmes. Muitos desses filmes são 

considerados biográficos e nesse trabalho os trataremos assim. Mas é preciso deixar claro 

desde o início que se trata de inspiração biográfica, não necessariamente de uma biografia 

oficial. São memórias aplicadas a arte, não confissões expostas via arte. Em outras palavras: o 

personagem Woody Allen, em suas diversas facetas fílmicas, como ele mesmo, como uma 

criança, como um alter ego, não é o mesmo que seu criador, mas, sim, uma das faces desse 

criador. Da mesma forma que um dos depoimentos sobre Kane, ou mesmo o conjunto deles, 

não define quem é Kane. Tampouco “rosebud” faz isso. Não procuramos o rosebud de 

Woody Allen, simplesmente porque sabemos que, se ele existe, não o define.      

 Segundo Allen, “quase todo meu trabalho é autobiográfico, mas tão exagerado e 

distorcido que me parece ficção” (LAX, 2009, p. 28).  

Em se tratando de Allan Stewart Konigsberg, o nome verdadeiro de Woody Allen, 

pensar nesse limite entre real e ficcional é uma tarefa complexa. Não se pode dizer que 

Woody Allen seja um artista recluso, ao estilo de J. D. Salinger. O mais correto seria defini-lo 

como discreto. Morando em Nova Iorque, não costuma badalar por Hollywood, que fica na 

outra costa do país. Com exceção do célebre escândalo envolvendo sua ex-companheira a 

atriz Mia Farrow e sua enteada de origem vietnamita Soon-Yi, raramente aparecia em colunas 

de fofocas. Woody Allen sempre foi mais um frequentador de restaurantes exclusivos, 

ginásios de esportes e shows de jazz do que de festas de celebridades.  

Muito de sua biografia pública é, deliberadamente, performance. Pouco se sabe sobre 

sua vida particular. Ele faz questão de mantê-la o mais distante possível da mídia. Mesmo em 

sua biografia oficial, escrita por Eric Lax, a vida particular é deixada em segundo plano. As 

biografias não autorizadas, talvez por falta de fontes disponíveis, tendem a ser poucas e a 

repetir informações já conhecidas.   

O que se sabe como fato é que nasceu em 01 de dezembro de 1935 no bairro do 

Brooklyn, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Membro de uma família judia. Seu pai, 

Martin Konigsberg (1990 – 2001) foi livreiro e restaurador. Sua mãe, Nettie “Cherry” (1908 – 

2002), esperava que ele fosse médico ou farmacêutico. Sua irmã, Letty Aronson, trabalha 

como produtora de seus filmes. Casou-se quatro vezes. A primeira vez com Harlene Rosen, de 



22 
 

1956 a 1962, depois com Louise Lasser, de 1966 a 1969,Mia Farrow de 1980 a 1992, e Soon-

Yi Previn, de 1997 aos dias atuais. Namorou a atriz Diane Keaton em 1969. Tem quatro 

filhos: Ronan Farrow, Dylan O’Sullivan Farrow, Bechet Allen, Manzie Tio Allen e Moses 

Farrow.  

O nome Woody Allen foi adotado como nome artístico aos 16 anos de idade. Sobre 

Allen, o jornalista e biógrafo Ruy Castro brincou que “Woody levou apenas alguns anos para 

fazer sucesso da noite para o dia. Mas também não foi fácil. Como quase todo mundo, ele 

começou de baixo e custou a decolar. Afinal, não deve ter sido brincadeira nascer no 

Brooklyn, em 1935, e de uma família pobre.” (s/d, p. 3-4). 

A mãe de Woody Allen deu um depoimento sobre o filho, para o documentário Um 

Retrato de Woody Allen (1996), da cineasta Bárbara Kopple. Ela diz que  

 

Eu jamais imaginei que o Woody fosse fazer tanto sucesso. Eu sabia que ele 

tinha uma ótima cabeça, mas ele não demonstrava muito talento. Ele era 

muito bom em esportes. Mas ele me disse muitos anos atrás que se ele 
tivesse que escolher uma carreira ele escolheria música. De qualquer 

maneira já foi (1:36:05). 

 

Esse judeu pobre se tornou comediante, cineasta, roteirista, escritor, ator e de vez em 

quando se arrisca como músico tocando clarinete em uma banda de jazz. Atualmente com 

setenta e oito anos de idade, possui em sua filmografia cerca de cinquenta filmes. Dentre eles 

algumas obras-primas, alguns sucessos de grande público e outras produções que 

decepcionaram a crítica especializada. Talvez essa oscilação entre um filme e outro seja 

decorrente de seu constante trabalho. Ele produz pelo menos um filme por ano. 

Sua carreira pública teve início já na adolescência. Aos dezesseis anos de idade 

começou a escrever piadas e histórias engraçadas para diversos jornais e revistas em Nova 

Iorque. Atividade na qual ele mantinha sua identidade em sigilo. Seus escritos eram enviados 

sempre com um pseudônimo diferente. Não demorou muito e logo adotou o seu nome 

artístico, sua fama começou a ganhar os holofotes e sua personalidade a circular na mídia.  

Durante o período em que trabalhou como colaborador em jornais e revistas, segundo 

o seu biógrafo Eric Lax, estima-se que ele tenha escrito cerca de vinte mil piadas. Nesta fase 

de sua carreira já era possível perceber algumas características marcantes do cineasta que 

ficariam muito conhecidas ao longo de sua obra: visão cômica acerca de diversos fatos da 

vida cotidiana e política utilizando-se de uma linguagem culta e ao mesmo tempo acessível. 

Uma de suas maiores ambições era a de conseguir escrever roteiros atraentes sobre assuntos 

sérios. Todavia, com o seu talento idiossincrático e bastante original ele conseguiu ao longo 
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dos anos o status de gênio do cinema. Trabalhar com Woody Allen é considerado uma honra 

no mundo do cinema. Várias estrelas aceitam atuar em seus filmes recebendo o valor mínimo 

do sindicato. É compreensível, pois ter um filme de Allen no currículo concede prestígio.  

Paradoxalmente, é preciso reconhecer que Woody Allen não é um cineasta 

particularmente técnico, como alguns de seus colegas de geração: Copolla, Scorsese, 

Spielberg dentre outros. Embora tenha realizado obras impecáveis, do ponto de vista 

fotográfico e edição, como Manhattan (1979) e Crimes e Pecados (1989), tal qualidade nem 

sempre transparece no produto final que lança nos cinemas. 

O crítico de cinema Pablo Villaça, do site “Cinema em Cena”, em um 

podcast
3
dedicado a obra do cineasta, do qual participou a professora Dra. Ana Lúcia Andrade, 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), definiu essa característica de Allen como 

sendo fruto de certa impaciência com o tempo de maturação da produção artística. Para 

Villaça, Woody Allen, sobretudo nas últimas décadas, tem filmado sempre o primeiro 

tratamento no roteiro. O curto espaço de tempo entre um filme e outro parece dar razão ao 

crítico brasileiro, que, embora tenha tecido essa observação, reconhece todos os méritos do 

diretor. Realmente, independentemente dos méritos individuais de cada obra que lança, sua 

produtividade é um fato incontestável.  

Com cerca de cinquenta filmes em seu currículo, é espantoso acreditar que Woody 

Allen ainda diz que quando chega ao set de filmagem não sabe exatamente de que forma a 

cena será filmada. Diferente de muitos diretores que planejam cada passo do filme na pré-

produção não dando chance ao acaso, filmando a mesma tomada por diversas vezes, para 

alcançar a perfeição técnica. É possível que isso ocorra pelo fato de que o seu ponto forte 

esteja focalizado nos diálogos ou mais precisamente nos roteiros, já que é ele quem os 

escreve. Como já dizia o cineasta Stanley Kubrick, Woody Allen é livre para fazer os seus 

próprios filmes e este é um dos fatores que o diferencia dos demais diretores. Escreve o seu 

próprio roteiro, decide com quem quer trabalhar e vai para o set de filmagem livre para 

realizar o seu trabalho.  

É curioso que, ao mesmo tempo em que foi conquistando grande prestígio artístico 

junto à crítica e ao público mais sofisticado, Woody Allen cultivou uma imagem pública 

fortemente calcada em elementos de personalidade tidos como fracos. Para o grande público, 

e é importante lembrar que Woody Allen foi lançado no cinema em grandes produções, 

contracenando com astros como Peter Sellers e David Niven, chegando a fazer uma versão 

                                                             
3 Esse podcast (conversas gravadas e publicadas em sites da internet) foi colocado no ar no dia 19 de dezembro 

de 2013. Ver o link: http://www.cinemaemcena.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=51758
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cômica de um vilão de James Bond, ele era um homem hipocondríaco, neurótico, medroso, 

desajeitado e nada sedutor.  

Nesse sentido, é importante verificar a presença do cineasta na imprensa popularesca e 

jornalística. É justamente nesses meios de comunicação que se construiu a imagem pública de 

Woody Allen. Um bom exemplo está no fascículo 26 do suplemento cultural O Mundo 

Cinema, que vinha encartado no número 192 da revista Caras, uma publicação dirigida para o 

público das classes média e alta, há uma reportagem que representa bem a figura pública que 

Woody Allen cultivava nos anos de 1970, 1980, com resquícios nos de 1990.  

 

Ele é baixo e já quis ser jogador de basquete na infância. Anos depois, 
mesmo com a sua magreza sonhou empunhar luvas de boxe. Sua terceira 

deficiência, a miopia, o revelou ao mundo como um gênio do cinema e um 

dos maiores cronistas da vida nova-iorquina do século 20 (1992, p. 4).  

 

O perfil descrito é tão genérico que não é sequer assinado por nenhum autor. Traça 

uma relação inexplicável entre miopia e genialidade, como que sugerindo que basta usar 

óculos para ser inteligente. Não existem categorias de boxe para pessoas leves, como peso 

pena ou peso mosca? E quem é inteligente, claro, não pode ser grande e forte?  

Na edição de 04 de outubro de 2000 da revista Veja, na época do lançamento de 

Celebridades (1998), a crítica Isabela Boscov refletiu sobre a relação pessoal de Allen com 

sua condição de homem célebre, principal tema do filme, que dialogava com A Doce Vida 

(1960), de Fellini. Segundo Boscov,  

 

para todos os efeitos, Woody Allen detesta ser uma celebridade. Bate ponto 

no badalado restaurante Elaine’s em Nova Iorque, mas não tolera que o 
abordem. Usufrui com gosto os privilégios alcançados em quatro décadas de 

prestígio (...), mas desdenha de quem não fez por merecer a fama, como ele. 

Também jura não ligar para opinião alheia. No entanto, segundo revela uma 
biografia do diretor recentemente lançada nos Estados Unidos, The Unruly 

Life of Woody Allen (A vida conturbada de Woody Allen), ele corteja os 

críticos de cinema com bilhetinhos, almoços e sessões especiais. Essa 
relação de amor e ódio com o sucesso fica evidente na comédia 

Celebridades (2000, p. 222). 

 

Certamente, uma perspectiva sem concessões quanto à figura pública do cineasta, que, 

de certa forma o humaniza. Porém, contraditoriamente, na mesma matéria, Boscov publicou 

um box reafirmando a versão anedótica e mitológica sobre ele, na qual diz que 

 

Allen não varia de cardápio do almoço há mais ou menos 45 anos: todos os 

dias, come um sanduíche de atum no pão branco (...) O diretor converteu o 
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terraço de sua cobertura dupla num prédio da 5º avenida, em Nova Iorque, 

em um luxuoso jardim. Mas nunca o frequenta, com medo de encontrar 

insetos. Pior: quando ia a uma casa de campo visitar seus filhos adotivos, 
fazia questão de circular protegido por um traje de apicultor (2000, p. 222).  

 

Um conjunto de clichês óbvios colocados juntos para dar a ideia de que Allen é um 

homem excêntrico, levemente louco, um louco simpático que pode ser consumido sem 

contraindicação. Mistura ator e personagem. Certamente não foram citados por acaso, fazendo 

parte de uma estratégia de construção de imagem.  

O jornalista Ruy Castro lembra que em 1991 o crítico canadense Eric Lax lançou uma 

biografia autorizada de Woody Allen em que “se conta a história que Woody gostaria que 

fosse a oficial: a de um gênio tímido, inseguro, neurótico, mas decente e adorável, mais ou 

menos como o personagem de seus filmes” (2006, p. 359 – 360).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Capa da revista em quadrinhos A vida Privada de Woody Allen. 
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Ele explorou de forma consciente e fortemente essa imagem. Inclusive em mídias 

diversas ao cinema. No começo da década de 1980 foi publicada uma tira de jornal tendo 

Woody Allen como personagem. As tiras eram assinadas por um artista conhecido apenas 

como Hample. Foram feitas basicamente para aproveitar o sucesso do filme Annie Hall 

(1977), pelo qual o cineasta ganhou os Oscar de melhor filme, diretor, roteiro e atriz para 

Diane Keaton. Posteriormente, uma coletânea dessas tiras foi publicada sob o título de A Vida 

Privada de Woody Allen. No Brasil as tiras saiam pelo jornal O Globo, sendo que a coletânea 

em livro foi lançada pela editora Record
4
.   

Analisar algumas passagens dessa obra pode ser interessante para compreendermos 

alguns aspectos de construção de sua imagem pública.  

A capa de A vida Privada de Woody Allen, por exemplo, é definidora. Mostra Woody 

Allen, desenhado de modo a enfatizar certa fragilidade física e óbvia fragilidade psicológica, 

deitado em um divã de psicanalista, com olhos arregalados, olhando para o nada. Sentada ao 

lado, empunhando caneta e caderneta, uma psicanalista corpulenta, que descobriremos no 

decorrer das tiras se chamar Dra. Fobick, visivelmente mais forte que o paciente e com ar 

dominador e profissional. Os cabelos da psicanalista são ruivos. Assim como os de Woody 

Allen. Os criadores da tira parecem sugerir que ela poderia ser sua mãe, e que de fato o 

domina como uma típica mãe judia. A sugestão do Complexo de Édipo é evidente. 

Um elemento recorrente na tira é a questão da psicanálise. Luiz Bolognesi acredita que 

“talvez seja legítimo considerar a obra de Woody Allen como a adaptação literária de Freud 

para o cinema, aliando à transposição do suporte artístico uma segunda transmutação sui 

generis de ciência em comédia” (2009, p. 149). De fato, Woody Allen, como parte de sua 

estratégia de promoção, sempre reforçou o fato de que seria um paciente perpétuo. Que faz 

análise há décadas. Essa característica de seu personagem tira vantagem do fato de que 

determinados conceitos complexos da psicanálise foram vulgarizados e incorporados ao 

vocabulário cotidiano. É comum se usar expressões como “fulano é neurótico” ou “cicrano é 

narcisista” sem levar em conta seu aspecto de referência médica.  

De acordo com Dory Rotnemer e Marc-Alain Ouaknin, autores d’A Bíblia do humor 

judaico, a questão da identidade é elemento central do pensamento freudiano. Acreditam que 

 

a questão da identidade está no centro da problemática do judeu. Tendo 
historicamente vivido em países que nem sempre o consideravam cidadão a 

100%, o judeu criou-se uma identidade em movimento que, por vezes, se 

                                                             
4 HAMPLE. A Vida Privada de Woody Allen. Rio de Janeiro: Record, 1981.  
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exprimia de forma patológica, da simples neurose à psicose. Woody Allen e 

os seus personagens constituem a encenação dessa questão (1997, p. 31). 

 

Nesse contexto, não se pode desconsiderar o fato de que as bases da moderna 

psicanálise foram uma criação judaica, baseada nas pesquisas do judeu austríaco Sigmund 

Freud. “O núcleo da obra de Freud, seu conceito de repressão, parece-me profundamente 

judaico. A memória e o esquecimento freudiano são uma verdadeira memória e esquecimento 

judaicos” (BLOOM, 2012, p. 167). Corroborando com Bloom, Dory Rotnemer e Marc-Alain 

Ouaknin acreditam que 

 

a questão de Freud é a identidade. Judeu ou austríaco? (...) a identidade é 
paradoxalmente uma “mistura” de identidades; a identidade ontológica deve 

ser restituída ao riso cômico. Em Freud, essa “mistura” pode resumir-se 

numa fórmula que ele próprio empregou “um judeu sem Deus” (1997, p. 35).  

 

Perspectiva essa que agrada muito Woody Allen, aproximando-se de diversas 

declarações dadas ao longo de sua carreira e também perceptível em muitos de seus filmes.  

Porém, não é nossa intenção aprofundar a questão da psicanálise. Citamos tal 

especialidade médica na medida em que surge nas piadas presentes da HQ que analisamos.   

Trata-se de um debate profundo e difícil, estando além dos limites dessa pesquisa, mas sua 

presença constante nas tiras não pode ser ignorado, uma vez que Woody Allen, ou o autor da 

tira que se inspira em sua figura estabelecida no cinema, usa tais referências para fazer humor, 

simplificando-as e vulgarizando-as para tornar a piada compreensível ao público leitor da tira 

em quadrinhos.  

 Algo que fica ainda mais claro na página 05, em que Woody Allen, num balão de 

pensamento, reflete: “Que bom que a Dra. Fobick concordou em me receber aos domingos. 

Senão ia me sentir desprotegido os sete dias da semana”. A tira, traduzido para o português 

por Domingos Demasi, foi criada em inglês. Fobia em inglês é “phobia”, talvez seja aceitável 

pensar que Fobick venha desse sentido.  
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Figura 03: Página 05 da revista em quadrinhos A vida Privada de Woody Allen. 

 

 Allen, na tira, tem medo de tudo. Medo físico, de homens mais fortes, mas, sobretudo, 

medo da rejeição feminina. É sobre isso que ele conversa com sua analista e é esse o tema da 

tira da página 08, na qual ele compra um livro para tentar impressionar uma garota. Temendo 

parecer pedante usando Sartre, compra um romance de Mario Puzo que ganhou adaptação 

para o cinema intitulado O Poderoso Chefão (1972), considerado um autor de entretenimento, 

para parecer “modesto”. Obviamente, visando gerar o efeito humorístico, sua escolha foi 

equivocada.  
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Figura 04: Página 08 da revista em quadrinhos A vida Privada de Woody Allen. 

 

 Na página 26, Woody Allen, novamente para impressionar uma garota, tenta imitar 

um de seus ídolos: Humphrey Bogart. Não apenas o ator Bogart, mas diversos de seus 

personagens. Em 1973 ele estrelou Sonhos de um Sedutor (1972), dirigido por Hebert Ross 

com roteiro seu, em que seu personagem recebe instruções amorosas do fantasma de Bogart. 

É uma tira que exige certa erudição em termos de cinema para entender as piadas que se 

sucedem, com Allen tentando encarnar seu herói sucessivamente em Casablanca (1942), A 

Floresta Petrificada (1936), Sonho Eterno (1940) e O tesouro de Sierra Madre (1948). É 

importante perceber que, nessa sucessão de papeis, Bogart evolui de um galã cínico para um 

vilão perigoso até chegar num pobre coitado vítima da cobiça e da febre do ouro, que cai em 

desgraça. Assim como Allen que é abandonado pela garota. Sua face de cinéfilo descreve sua 
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vocação para derrota. Um fã de Bogart não é Bogart. Da mesma forma que esse Woody Allen 

perdedor e fraco, não é o verdadeiro Woody Allen, mas uma criação deste, para fazer humor 

mediante a derrota e a autodepreciação. Segundo o escritor judeu Philip Roth, “a 

autodepreciação, afinal de contas, é uma forma clássica de humor judaico” (2013, p. 225).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Página 26 da revista em quadrinhos A vida Privada de Woody Allen. 

 

 A imagem pública de Woody Allen, apesar de ter sido esboçada e desenvolvida em 

outros filmes, foi definitivamente sedimentada no imaginário coletivo em Annie Hall (1977). 

Nesse filme há uma rápida cena em animação, assinada por Chris Ishii, que provavelmente 

inspirou Hample na criação da tira em quadrinhos de Woody Allen. Aparece nessa breve 
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sequência o personagem de Allen admitindo que quando assistiu Branca de Neve e os sete 

anões (1937), da Disney, gostou mais da Rainha Má do que da heroína boazinha.  

 

Figura 06: fotograma de Annie Hall (1977). Tempo: 0:53:56. 

 

 Nesse fotograma especificamente é possível analisar a imagem na forma de um 

panorama sobre a eterna Guerra dos Sexos, tema central de muitos de seus filmes. O 

personagem de Allen, transfigurado em desenho animado, compara seu par romântico, Annie 

Hall, com a Rainha Má. Para ele, perdido em seu machismo, só existe um motivo para uma 

mulher ficar irritada: menstruação. A Rainha, levando as mãos a cabeça, contesta impaciente. 

Enquanto isso, chega um amigo de Allen, inspirado no ator Tony Roberts, e, numa 

combinação típica do chamado Clube do Bolinha, um clube só para meninas, diz que ele não 

precisa aguentar a chatice feminina, pois pode lhe conseguir muitas outras mulheres. Acima 

deles, um corvo preto, talvez fazendo referência ao famoso corvo do poema de Edgar Alan 

Poe olha de modo irritado para a dupla de machistas, como quem diz “nunca mais”, como no 

poema. E de fato, o personagem de Allen, após terminar sua relação com Annie Hall, jamais 

encontra outra que o deixa satisfeito.    

 Com isso ficou definida a figura de Woody Allen como um infeliz no amor.  

 Imagem essa que foi sendo lenta e gradativamente abandonada. A partir da metade da 

década de 1990 esse perfil mudou. A figura pública fica cada vez mais desligada do criador, 

enfatizando-se que ele é um ator interpretando um personagem.  É provável que os escândalos 
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em sua vida pessoal, as muitas declarações e acusações da ex-esposa Mia Farrow, tenham 

contribuído para essa mudança de imagem. Seja como for, o fato é que Woody Allen a 

abraçou e, em certo sentido, esforçou-se para ser levado mais a sério. Cristalizou sua imagem 

de cronista intelectualizado do mundo moderno, recebendo a declaração de Ruy Castro que 

reforça sua impressão de que “os problemas de seus personagens são nossos problemas, seu 

mundo é nosso mundo, e que bom que à minoria de que fazemos parte – a dos adultos, não 

importa a idade – o tenha como seu porta-voz” (2006, p. 358).   

 Julgando por suas entrevistas, parece que é nessa condição de porta-voz do espectador 

adulto que Allen se sente confortável. Não que tenha feito campanhas para mudar sua imagem 

do passado. Simplesmente deixou de fomentá-la, seja mediante produtos artísticos, seja por 

meio de aparições públicas e entrevistas. Saído da sucessão de escândalos com a imagem um 

tanto arranhada, mas também fortalecida enquanto “homem de opinião”, que não se importa 

com o que pensam dele, Woody Allen tem vivido os últimos anos não mais como um 

comediante popular, que eventualmente faz sucesso de bilheteria, mas como um cineasta cult, 

que aproximou-se da Europa e que possui um público considerável, que amadureceu junto 

com ele, e que embora não seja muito grande, é fiel.  

 Para esse público, o Woody Allen “artista completo”, que escreve, atua e dirige, é 

mais importante do que o Woody Allen engraçado e neurótico vendido nas décadas passadas. 

Apesar de não ser um campeão de bilheterias, Allen possui um público que acompanha os 

seus trabalhos, sobretudo desde o início de sua carreira na mídia. É possível perceber isso no 

documentário Um Retrato de Woody Allen (1996). A cineasta Barbara Kopple o acompanhou 

durante 23 dias em uma turnê pela Europa com sua banda de jazz. O público não ia 

necessariamente para assistir Woody Allen tocar o seu clarinete. Ao serem entrevistadas, as 

pessoas destacavam a curiosidade de ver o cineasta tocando e não o músico. Muitos se 

surpreendiam positivamente com a qualidade do espetáculo.  

 O mesmo vale para sua carreira como escritor. Segundo Ruy Castro, “nem pensem que 

escrever seja uma atividade secundária para Woody. Seu primeiro sonho na vida real não foi 

ser o novo Chaplin ou Keaton, mas o de ser o novo Benchley ou Perelman” (s/d, p. 06). 

Woody Allen é colaborador constante da revista New Yorker, publicando contos e crônicas. 

Escreve também peças, sendo que muitas delas foram editadas no Brasil. Não é por acaso que 

em muitos de seus filmes o projeto de vida do protagonista é escrever um livro, ou não apenas 

um livro, mas o “Grande Romance Americano”. Isaac, o protagonista de sua obra-prima 

Manhattan (1979), é o exemplo mais notável, mas o mesmo acontece em Celebridades 

(1998), Annie Hall (1977) e mesmo Desconstruindo Harry (1997), inspirado no clássico 
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Morangos Silvestres (1957), de Ingmar Bergman, além do recente Você vai conhecer o 

homem de seus sonhos (2010). Curiosamente, em grande parte das vezes esses personagens 

são escritores que não escrevem ou que estão em crise criativa.    

 Apesar de tudo isso, o sucesso de Woody Allen, é preciso lembrar, costuma ser 

apontado como sendo maior fora do que dentro dos Estados Unidos. Ele é mais reconhecido 

na Europa, particularmente na França. Se Manhattan é a casa de Woody Allen, Paris é o seu 

quintal: é onde ele brinca e se diverte, como ficou provado no documentário Um Retrato de 

Woody Allen (1996), no qual o cineasta excursiona pela Europa com sua banda de jazz. Nesse 

caso, a recíproca é verdadeira. Os franceses não se cansam de homenageá-lo.  

 O mais novo exemplar dessa tradição é Paris-Manhattan (2012). O título remete ao 

longa-metragem Cult Paris,Texas (1984), mas ao contrário do pesado drama dirigido pelo 

cineasta alemão Wim Wenders, o filme da diretora Sophie Lellouche é uma comédia 

romântica leve, divertida e por incrível que pareça, surpreendente.  

Os franceses são os principais responsáveis pelo nascimento do cinema. Foi na França 

do século XIX que foi realizada a primeira exibição pública do que viria a ser considerada a 

sétima arte. O cinema francês lançou importantes cineastas, como François Truffaut, Jean-Luc 

Godard e Claude Chabrol. 

Foram também os franceses os principais responsáveis pela sedimentação de um 

definitivo reconhecimento artístico a Woody Allen. A despeito de seus prêmios Oscar, 

Woody Allen nunca rendeu grandes bilheterias em seu país natal. Em Hollywood o prestígio é 

medido por números. Nos Estados Unidos sempre foi basicamente um cineasta independente 

infiltrado no sistema de estúdios. Na França não. Na Terra do baixinho Napoleão, o baixinho 

Woody Allen é considerado um gigante. Paris-Manhattan (2012) é prova desse fato. O filme 

é uma homenagem ao cineasta norte-americano. Justa, pois se a Ilha de Manhattan, em Nova 

Iorque, a cidade mais importante do mundo, é o palco principal para as suas tramas, foi em 

Paris que Woody Allen voltou ao topo ao lançar Meia-Noite em Paris, em 2011. O filme 

ganhou o Oscar de melhor roteiro original e o recolocou no mercado.  

Mas por que Woody Allen? É isso que todos perguntam a Alice (Alice Taglioni), a 

protagonista, uma jovem farmacêutica que, segundo seus pais, está passando da hora de se 

casar. Sua família faz de tudo para que ela encontre um pretendente. Alice é uma grande fã de 

Woody Allen. Tanto que chega a recomendar seus filmes como parte do tratamento para a 

cura de algumas doenças ou solução para problemas emocionais. Importante notar que além 

de ser obcecada por Woody Allen, Alice é, antes de tudo, uma cinéfila, uma amante do 

cinema. Recomenda também outros filmes como, por exemplo, os do diretor Claude Lelouch. 
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É assim que o longa faz pensar na possibilidade de viver mudanças por meio do 

cinema. Assistir Paris-Manhattan fez-me lembrar do livro Como Woody Allen pode mudar 

sua vida (2012), do doutor em psicologia e psicoterapia ÉricVartzbed. A sua principal 

reflexão, para além do potencial estético dos filmes de Woody Allen, é perceber o quanto um 

filme possibilita diversas leituras dependendo da sensibilidade e atenção do espectador. 

Talvez por isso a diretora Sophie Lellouche, possivelmente ela mesma uma “Woody Girl”, 

elegeu Allen para ser o fio condutor da trama. Ela acredita que seus filmes são extremamente 

ricos por abordarem temas como amor, sexo, religião, filosofia e moral.  

Paris-Manhattan destaca também uma família “diferente”. É assim que Alice descreve 

a sua família para seu pretendente Victor (Patrick Bruel), um homem que trabalha em uma 

empresa de alarmes de segurança. Sem conseguir ser compreendida em casa, Alice conversa 

com Woody Allen sobre suas angústias, dúvidas, alegrias e tristezas. Woody Allen foi 

apresentado a Alice quando ela tinha 15 anos. Daí em diante ela nutre uma total admiração e 

até mesmo se identifica com muitas histórias de seus filmes. E para contar com a 

compreensão e ombro amigo do cineasta ela tem um retrato de “seu Woody” no quarto. 

A trama é recheada de citações da obra de Woody Allen e de sua mitologia pessoal. 

Logo no início do longa vemos uma cena de Hannah e suas Irmãs (1986) em que o 

personagem hipocondríaco interpretado por Woody Allen, Mickey Saxe, vai ao médico 

suspeitando ter desenvolvido um tumor no cérebro. Cole Porter aparece como ídolo musical 

de Alice. Claro, Porter é um dos ídolos de Woody Allen, um apaixonado por jazz, que lhe deu 

muito destaque em Meia-Noite em Paris (2011). Resta saber se a admiração de Alice por 

Porter é real ou mera imitação. O filme não esclarece e é melhor assim, deixando a 

personagem mais complexa.  

Em meio a decepções e questionamentos sobre sua vida, Alice se vê na mesma 

condição em que o personagem Isaac do filme Manhattan (1979), e, como ele, faz-se a 

seguinte pergunta: Por que vale a pena viver? Essa que é uma das mais famosas cenas da 

filmografia de Woody Allen e que também é homenageada em Paris-Manhattan.  Da mesma 

forma Match Point (2005) é citado. Aparece em um cartaz na entrada de um cinema. Espelha 

o dilema vivido pela protagonista, que deve escolher entre um homem gentil, bonito, que 

gosta de arte, mas que se mostra um tanto distante, e um homem simples mas sempre 

presente, e que está a procura de uma mulher interessante. A comédia cínica Tudo pode dar 

Certo (2010) também é lembrada, quando Alice tenta adotar um sentido otimista para o que 

nos parece totalmente pessimista. 
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Os filmes Um assaltante bem Trapalhão (1969), Um misterioso assassinato em 

Manhattan (1993) e Tiros na Broadway (1994) aparecem em cena quando a farmácia de Alice 

é assaltada. Ao passar o dinheiro e objetos para o assaltante, ela também entrega essas pérolas 

de Woody Allen. Certo dia, tomando café em uma padaria, ela reencontra por acaso o 

assaltante que, ao que parece, após ter assistido aos filmes, repensou a vida e se regenerou. 

Talvez uma ironia do roteiro com o pessimismo de Woody Allen. O assaltante tenta, 

timidamente, devolver os filmes. Alice não aceita, dizendo que não precisa mais deles. Está 

começando a se livrar do fantasma do ídolo para começar a viver a própria vida. Sem deixar 

de admirá-lo, mas parando de usá-lo como suporte emocional.  

Algo inesperado no filme acontece. Talvez como forma de demonstrar agradecimento 

e respeito aos franceses, Woody Allen prestigia o filme e o espectador com sua presença no 

longa. Aparece em pessoa. A voz que ouvimos nos diálogos entre Alice e Woody Allen são 

do próprio cineasta, não de um hábil imitador ou fruto de efeitos técnicos de som, como o 

espectador é levado inicialmente a crer. Possivelmente, Woody Allen fez sua participação 

enquanto filmava, ou durante a pré ou pós-produção, de Meia-Noite em Paris (2011), já que 

Paris-Manhattan foi filmada em 2011. 

Essa surpresa final, de certa forma um presente inesperado ao espectador, não é 

gratuita. De maneira discreta, o roteiro constrói essa possibilidade desde o começo. Em vários 

momentos, diante das cantadas baratas de Victor, Alice pergunta: “É o melhor que pode 

fazer?” Por ironia do destino e “deus ex machina” do roteiro, Victor consegue dar o melhor 

para Alice: proporciona um encontro com o seu grande ídolo, Woody Allen. O momento final 

de Paris-Manhattan lembra a última cena de Manhattan (1979). Enquanto Isaac, personagem 

interpretado por Woody Allen, corria pelas ruas de Nova Iorque para não perder Tracy, que 

estava de viagem marcada para a Europa, Alice corria para o hotel no qual Woody Allen 

estava hospedado, de viagem marcada para a América. Mudam os lados do Oceano, mas o 

desejo do encontro ainda é o tema. Mas, infelizmente, diferente de Isaac, Alice chega 

atrasada. 

Se fosse um drama ao estilo de Bergman, como A Outra (1988) e Interiores (1978), o 

filme acabava aí, mas Paris-Manhattan se propõe a deixar o espectador feliz, como o próprio 

Woody Allen fez em A Era do Rádio (1987) e Meia-Noite em Paris (2011). O cineasta 

percebe que esqueceu seu clarinete e volta para buscar.  Na porta do hotel, testemunha uma 

cena romântica entre Alice e Victor e não se furta em dizer para a “Woody Girl” que Victor é 

“o cara”. Com um sorriso no rosto, Victor declara que “aquilo é o melhor que ele pode fazer”. 

O espectador não duvida.  
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Filmes-homenagem como Paris-Manhattan (2011) são interessantes para mostrar a 

evolução da figura pública de Woody Allen. Do neurótico temeroso da rejeição feminina das 

décadas de 1970 e 1980, tornou-se um sábio conselheiro amoroso.  

O que demonstra ao mesmo tempo a evolução do pensamento europeu quanto ao 

judaísmo. O sucesso de Woody Allen na Europa vem a despeito dele reafirmar a todo o 

momento suas origens judaicas. Segundo Gerald Messadié, autor de História geral do anti-

semistismo, “o anti-semistimo das Américas constituiu-se, pois, em um pálido reflexo do anti-

semitismo europeu” (2003, p. 294).  

 Ainda de acordo com Gerald Messadié,  

 

oanti-semitismo conheceu três épocas principais de extensão desigual. A 

primeira, pré-cristã, foi causada essencialmente pelo irredentismo de uma 
grande parcela do povo judeu do Mediterrâneo oriental e sua recusa legitima 

a se submeter ao jugo estrangeiro, qualquer que ele fosse, religioso, cultural 

ou político (...).A segunda época, a mais longa, começou com o conflito 
entre a Igreja cristã nascente e a religião da qual ela foi derivada (...) A 

terceira, desencadeada com o crescimento dos nacionalistas, terminou com a 

Shoah e a derrota do Terceiro Reich (2003, p. 400 – 401). 

 

 Em somatória a essas ideias de Messadié acrescento mais uma fase a essa longa 

história do anti-semitismo: a demonização dos judeus verificada no mundo contemporâneo 

em função da problemática em torno da Questão Palestina. Fora dos Estados Unidos, 

sobretudo na Europa e na América do Sul, é encontrado um cenário de forte apoio aos árabes 

muçulmanos. Não é de nosso interesse problematizar essa questão, que é repleta de 

desdobramentos, mas ainda assim não podemos deixar de notar o quanto é curioso perceber a 

força do cinema nesse contexto. Notemos, por exemplo, o filme Bastardos Inglórios (2009), 

do cineasta Quentin Tarantino, no qual guerrilheiros judeus metralharam Hitler no final da 

narrativa, provocando inúmeros episódios de catarse nos cinemas mundo afora. A 

manipulação emocional gerada pelo cinema é capaz de fazer um jovem intelectual, leitor de 

Joe Sacco, pró-palestina, torcer momentaneamente pelos judeus, mediante a lembrança de que 

a nação hebraica passou pelo holocausto. 

 Nos filmes de Woody Allen não há uma manipulação tão explícita dos sentidos, 

tampouco da história, Allen não “matou” Hitler em um cinema em chamas, limita-se a citá-lo 

de maneira jocosa, eventualmente ridicularizando-o por meio de falas dinâmicas, que exigem 

do espectador certo conhecimento prévio do contexto da Segunda Guerra Mundial.   

 Mas para além de ser um judeu americano, condição inescapável, uma vez que se 

refere às circunstâncias de seu nascimento e contexto cultural original, Woody Allen se 
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coloca como um artista judeu? Talvez isso seja duvidoso, pois pensar nesse tipo de militância 

parece um tanto anacrônico. No livro com o sintomático título de Abaixo as Verdades 

Sagradas, o crítico literário Harold Bloom escreveu que “Freud e Kafka nos lembram (...) que 

cabe a todos os intelectuais judeus contemporâneos reconhecer que são produtos de uma 

ruptura com a tradição, por muito que anseiem pela continuidade” (BLOOM, 2012, p. 165).  

 Essa ruptura com a tradição foi ironizada numa cena de Annie Hall (1977), em que o 

personagem interpretado por Allen, o comediante Alvy Singer, participa de um almoço de 

Páscoa na casa dos pais de sua namorada Annie, interpretada por sua primeira e mais 

importante musa, Diane Keaton. Trata-se de uma família tipicamente WASP 
5
de americanos 

suburbanos e republicanos. Alvy Singer está vestido normalmente para a ocasião, mas a avó 

olha para ele e só consegue ver um judeu ortodoxo, de longas barbas e cabelos em caracol, 

vestido de casacão e chapéu preto. A mãe de Annie interrompe o silêncio constrangedor com 

uma provocação velada, falando para a sua mãe, avó de Annie que: 

 

MÃE DE ANNIE: Muito bom o presunto esse ano.  
ANNIE: Vovó sempre cozinha muito bem.  

PAI DE ANNIE: O molho é ótimo!  

ALVY: Verdade, está demais.  

(...)  
ALVY (falando com a câmera): Não acredito nessa família. A mãe de Annie 

é muito bonita. Falam sobre feiras e marinas de barco. A velha na ponta da 

mesa odeia judeus. Têm cara de americanos saudáveis, como se nunca 
tivessem adoecido. Nada como a minha família, as duas são como água e 

óleo (0:45:30). 

 

 Nesse momento a tela se divide em duas. De um lado o almoço de páscoa silencioso e 

tenso na casa da família WASP, do outro uma refeição barulhenta e informal na casa da 

família judaica, onde todos fofocam sobra a vida dos vizinhos e comem, sintomaticamente, 

costeletas de porco. Carne de suínos é um alimento proibido na dieta dos judeus ortodoxos. A 

família de Alvy, judeus que assimilaram a cultura americana, não cumpre tal restrição 

alimentar. Restrição que é salientada pelo comentário feito pela mãe de Annie para a avó. O 

que se discute aqui é a imagem estereotipada que os gentios teriam sobre o judeu. E, por outro 

lado, a que o judeu Alvy tem sobre o mundo artificialmente perfeito dos WASP.    

 O escritor judeu Phillip Roth, no romance O Complexo de Portnoy, reflete sobre essa 

troca de impressões estereotipadas que se transforma em intolerância. Para o personagem 

narrador do romance, 

                                                             
5 WASP é uma sigla em inglês “White, anglo-saxonandprostestant” ou, traduzindo para o português, significa o 

cidadão “branco, anglo-saxão e protestante”.  
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a indignação, a repulsa que meus pais sentiam pelos gentios estava 
começando a fazer sentido: os góis se achavam especiais, enquanto na 

verdade nós é que éramos moralmente superiores a eles. E o que nos tornava 

superiores não era outra coisa senão o ódio e o desrespeito que eles 
despejavam sobre nós com tanto gosto!Mas... e o ódio que despejávamos 

sobre eles? (2013, p. 54). 

 

 Assim como Roth, Allen é totalmente consciente dessa via de mão dupla de 

preconceitos. Contudo, diferente de outros artistas, Allen não prega tolerância de maneira 

simplista e politicamente correta. Opta por ridicularizar a intolerância por ela mesma, 

simplesmente mostrando-a de maneira explícita e, até certo ponto, exagerada ao ponto do 

grotesco. Seu público é fundamentalmente gói, mas também fundamentalmente esclarecido o 

suficiente para perceber sua estratégia e compactuar com ela. O cineasta conta sempre com a 

inteligência de seu espectador.  

 Woody Allen, em sua produção fartamente ancorada numa perspectiva cosmopolita de 

mundo, até porque Nova Iorque é uma das mais cosmopolitas cidades do planeta, não parece 

querer se prender a rótulos culturais. Não foge deles, e até faz questão de discuti-los em 

determinados momentos, mas não os transformam em camisas de força. Mais do que cultura 

judaica, sua matéria-prima é a cultura humana. E sua História. Sendo que muitas vezes essa 

história é mediada a partir de sua experiência pessoal, como ocorreu, por exemplo, no filme A 

Era do Rádio (1987). 

 

1. 2. Traços (auto) biográficos em A Era do Rádio (1987) 

 

 As décadas de 1930 e 1940 foram os tempos áureos do rádio nos Estados Unidos da 

América. Foi nesse período que Woody Allen cresceu e formou-se, na condição de membro 

de uma família judia de Nova Iorque. O filme A Era do Rádio (1987) trata desse período e 

pode ser definido como uma obra de inspiração autobiográfica. O cineasta encena, de modo 

livre, alguns elementos de suas lembranças de infância. Não por acaso, o próprio Woody 

Allen é o narrador. Em certo sentido, Woody Allen fez dessa obra o equivalente ao que Fellini 

fez em Amarcord (1973), uma espécie de homenagem ao passado. Seu e de seus familiares. 

 Logo no início do filme, o narrador, feito pelo próprio Allen, confessa: “Adoro 

histórias antigas do rádio. Conheço um milhão delas. Eu a colecionei ao longo dos anos, como 

um passatempo: anedotas, fofocas e segredos dos astros. Além disso, lembro de tantas 

experiências de quando era criança. Ouvia um programa atrás do outro. (...) Agora tudo se foi, 
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exceto as lembranças” (0:4:31). A Era do Rádio é um filme sobre lembranças. Lembranças 

pessoais, com pano de fundo histórico.  

 O período entreguerras foi e é tema das mais diversas produções artísticas, sejam elas 

escritas ou visuais. Como afirma Marc Ferro, 

 
ainda que a crise de 1929-1932 seja um alimento para os roteiros dos filmes 

dos anos 1930, os historiadores e os cineastas que criticam 
fundamentalmente o funcionamento da sociedade norte-americana são 

poucos, durante a época que vai de 1917 até o fim dos anos 1940, tanto entre 

os de espírito “populista”, como quanto entre os New Deal. Todavia, a crítica 
aparece, irônica ou perversa, através das grandes obras cômicas do cinema 

americano, que vão de Chaplin aos irmãos Marx (2010, p. 193). 

 

Em A Era do Rádio Woody Allen presta seu tributo a esse período. Sem uma narrativa 

linear, o filme costura antigas histórias do mundo artístico nova-iorquino com comentários 

sarcásticos sobre o cotidiano de uma típica família suburbana durante os anos que 

antecederam a Segunda Guerra Mundial e como essas mesmas pessoas receberam pelo rádio a 

notícia da eclosão do conflito. Em seguida, pelo mesmo veículo, acompanharam o desenrolar 

do episódio e seu fim. Acima do rádio, numa foto, como que velando pelos americanos, a 

figura patriarcal do presidente Roosevelt.   

O rádio era o principal veículo de comunicação da época. As famílias se reuniam ao 

redor do rádio para ouvirem seus programas prediletos. Dessa forma, se divertiam e ao 

mesmo tempo se mantinham informados dos acontecimentos que percorriam suas cidades e o 

mundo. Como demonstrado no filme, o ataque à base de Pearl Harbor foi acompanhada pelos 

ouvintes norte-americanos apreensivamente. 

Segundo o escritor Saul Bellow, não por acaso uma das personalidades intelectuais 

que Woody Allen recrutou para figurar em Zelig (1983), a Depressão teve um impacto 

diferente para os adultos em relação às crianças e aos jovens de sua geração, não muito 

distante da de Allen. Para o escritor,  

 

há muitos para quem foi uma felicidade estar vivo nessa época. Para os 

cidadãos mais velhos era uma época sombria – para as categorias educadas e 

profissionais, a Depressão foi profundamente humilhante -, mas para os 
jovens aquela ausência de ordem e autoridade permitiu escapar da família e 

da rotina (1995, p. 34). 

 

Talvez por isso, apesar desses momentos duros, o filme é bem humorado e ao mesmo 

tempo nostálgico. Ao demonstrar a força do rádio enquanto principal veículo de comunicação 

de massa é importante destacar que logo na década seguinte ele perdeu parte de sua força 
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quando a televisão entra em cena. Mas, certamente, ainda é um veículo de comunicação 

importante. Porém, seus anos de ouro foram o período entreguerras.  

Em uma entrevista, Woody Allen relata como foi fazer o filme A Era do Rádio. Para 

ele era uma história sobre o poder da imaginação e da memória, tendo o rádio como parte 

central de sua infância. O rádio foi um dos primeiros e principais difusores da massificação 

das notícias. Quando ocorria um evento importante, os radialistas o anunciavam e, 

imediatamente, os tornavam públicos. Essa relação entre memória pessoal e memória coletiva 

é muito forte no filme. Muitas das memórias do protagonista, a voz narradora do longa, se 

estabelece a partir do que ele se lembra do que ocorreu de fundamental na época. Nesse 

sentido, a memória coletiva guia o que se considera memória individual.    

O sociólogo francês Maurice Halbwachs, na condição de um dos principais teóricos 

dosestudos da memória, acredita que a memória coletiva é composta por partes cristalizadas 

de memórias individuais (1990, p. 53 – 54), formando quadros sociais da memória. Um fato é 

lembrado quando certos interesses ideológicos, não necessariamente conscientes, o estabelece 

como uma lembrança de longo alcance. Halbwachs destaca que um fato dramático, violento 

ou traumático ocorrido com certo indivíduo pode ter sido importante numa esfera pessoal, 

mas muito raramente se converte num evento conhecido, digno de ser lembrado ou inserido 

na história local ou nacional. Normalmente, apenas a intervenção de elementos exteriores 

podem selecionar tal evento e lhe dar visibilidade suficiente para lhe conferir estatuto de 

evento coletivo.   

A memória coletiva é formada por um conjunto gigantesco de memórias individuais, 

que formam o quadro social da memória. Por isso é comum que certos indivíduos se recordem 

de si a partir das lembranças que os outros possuem delas, algo que se estabelece a partir da 

forma como a pessoa estava inserida em seu meio social. Essas memórias individuais podem 

inclusive se modificar a partir da maneira como está organizado o conjunto coletivo de 

lembranças pré-existentes.  

Nesse sentido, convêm reforçar que o título do filme é generalista. Fala de um 

contexto social. A “era” do rádio. Não é “como me lembro da era do rádio”. O elemento 

pessoal está presente como forma de contribuir na elaboração desse contexto. Não por acaso a 

narração de episódios familiares se mesclam com episódios e anedotas do mundo artístico e 

político da época. O que não impede que todo o filme seja pautado pelo efeito “Madeleine” de 

Proust, presente no clássico Em Busca do Tempo Perdido. O som da colher na xícara de chá, 

servido com bolinhos Madeleine, trazendo memórias.  

Como relembra Allen,  
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as noites eram daquele jeito. Ficavam ouvindo as notícias da guerra no rádio, 

e o meu tio e o meu pai, ou as minhas tias e o meu pai jogavam gin rummy, 
minha mãe ficava tricotando, e o rádio ligado, a gente ouvia reportagens 

sobre o andamento da guerra no noticiário das sete da noite ou no das nove. 

Entre um e outro eles ouviam todos aqueles programas, que na minha 
lembrança eram incrivelmente maravilhosos, mas não são. Volta e meia eu 

me reúno com gente da minha idade e alguém diz: “O rádio era um meio 

muito melhor que a televisão, porque a televisão é muito insípida, e no rádio 

você tinha de usar a imaginação”. Então aparece alguém com gravações 
daqueles programas e eu escuto The Shadow e outros velhos programas de 

rádio, e eles são completamente horrendos. A não ser o Jack Benny, que 

resiste brilhantemente. Que texto cômico ele tinha, e que performer ele era! 
(2009, p. 62). 

 

 

Esses elementos da memória estão presentes desde a abertura, que nesse caso utiliza a 

música grandiloquente, típica das orquestras da época, evocadas atualmente pelo estilo de Ray 

Conniff. Nesse filme Allen não usa o jazz, que se tornou tradicional em suas aberturas, 

possivelmente porque foi um estilo musical que descobriu depois, na vida adulta. Preferiu 

rememorar a música que de fato ouviu na infância. Não que o jazz esteja ausente. Aparece na 

citação, recorrente em sua obra, da figura de Cole Porter. De fato aparecem ouvindo jazz no 

rádio, mas era uma atividade um tanto suspeita, sobretudo para ser realizada em família. O 

jazz era tido como música depravada. Música de negros. Inclusive, no documentário Um 

Retrato de Woody Allen (1998), a mãe do cineasta comenta que um “jovem negro” dava aulas 

de clarinete para seu filho. Devia ser anos 50, época em que o jazz apenas começava a ser 

considerado sofisticado, apto a ser consumido pela elite norte-americana.  

Destaca-se também, como ferramenta de memória, as embalagens de produtos da 

época usados como pano de fundo pela direção de arte. Trata-se da memória evocada pelo 

visual, por elementos muito vistos, que na época eram referências ignorados pela 

cotidianidade, mas que ganham uma forte dimensão simbólica com o passar do tempo, 

tornadas raras.    

E não é por acaso que o filme começa com um “era uma vez”, que evoca os contos de 

fadas, mas que também é uma expressão muito usada para se referir aos anos de ouro, ao 

passado glorioso. No cinema americano, o diretor italiano Sérgio Leone transformou essa 

referência em ícone com os títulos de Era uma vez na América (1984) e Era uma vez no Oeste 

(1968).  

Acima de tudo, A Era do Rádio é uma história de família. Woody Allen inspirou em 

seus pais, avós, tios e vizinhos, para tecer um pequeno painel de um pequeno núcleo judeu na 

Nova Iorque dos anos de 1930 e 1940. Uma época em que praticamente não existia o conceito 
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de privacidade, em que todos conheciam a intimidade de todos. Esse cenário é resumido de 

maneira cômica usando o fato de que para conseguir uma linha telefônica todos os membros 

da comunidade ajudavam na compra, fazendo uma série imensa de extensões. Obviamente as 

conversas alheias eram escutadas sem grande cerimônia. O telefone, para além de fonte de 

comunicação com elementos externos, tornou-se fonte para fofocas entre os membros internos 

da comunidade.   

Ouvindo numa linha, a irmã do Allen primordial do filme informa: 

 

IRMÃ: A senhora Waldbaun vai tirar o ovário. 

MÃE: Os dois ou só um?   

VIZINHO: Liberem a linha!! Parem de ficar ouvindo. Parem de bisbilhotar.  
MÃE: Calma, calma. Não estamos bisbilhotando.  

VIZINHO: Ah, é? Minha esposa ouve a ouve respirar. E ela dá risadinhas!  

PAI: Waldbaun, acha que nos importamos com o que acontece em sua casa?  

MÃE: Que tirem o ovário dela! Isso lá é da nossa conta!? (0:7:53)  

 

Woody Allen tenta enfatizar a criatividade do rádio. Diferente da televisão, que tem 

cor, som e imagem em movimento, o rádio se utiliza apenas do som. Era preciso mais atenção 

para compreender e interpretar quando necessário. Ouvir o rádio era uma tarefa que exigia 

também muita criatividade, pois cada um construía em seu imaginário o que estava sendo 

transmitido. Essa perspectiva se aproxima da concepção do erudito italiano Giovanni Sartori, 

autor do livro Homo Videns, que defende que a cultura audiovisual que domina a sociedade 

contemporânea transformou o homo sapiens em homo videns. Em outras palavras, 

transformou o grande público, que até então lia ou assistia espetáculos ao vivo, em seres 

videntes, videntes no sentido de ver, mas pouco preparados para interpretar o que veem, pois, 

para Sartori, a cultura audiovisual elimina o sentido simbólico do olhar (SARTORI, 2001. p. 

07). O espectador olha, mas não vê. É temerário acreditar que Woody Allen compartilha dessa 

tese tão alarmista, considerando que ele mesmo escolheu o cinema para expressar boa parte de 

sua arte, mas a declaração citada acima parece demonstrar que o cineasta acredita que as 

plateias já foram mais atentas. Ele mesmo, segundo a crítica, representa o papel de um 

homem da imagem que procura dar uma visão adulta e intelectualizada ao cinema, diferente 

do que costumeiramente se produz na indústria de Hollywood.    

Ao mesmo tempo, aproximando-se de Sartori, em A Era do Rádio, Woody Allen 

procura demonstrar que mesmo essa mídia de massa potencialmente mais sofisticada, também 

era movida pelo fascínio da celebridade instantânea. Essa faceta do fascínio pelo rádio é 

demonstrada pela personagem Sally White (Mia Farrow) que deseja muito fazer parte de um 



43 
 

programa de transmissão radiofônica. Após várias tentativas frustradas, ela finalmente 

consegue melhorar sua dicção, já que no rádio a voz é fator fundamental para uma boa 

atuação, uma vez que se utiliza exclusivamente do uso do som para dialogar com seu público. 

Adquirindo sucesso, Sally White acaba fazendo shows para o exército. Muitas estrelas da 

época fizeram isso pelo “esforço de guerra”. Alguns se tornavam combatentes. Incluindo 

Clark Gable, protagonista de E o Vento Levou (1939), que se alistou na marinha, e é citado no 

filme como exemplo de patriotismo.  

Esse esforço de guerra atinge todos os níveis da sociedade. Inclusive a tia Bea, que 

morava com sua família, que na impossibilidade de comprar meias de nylon pinta as pernas 

para sair. 

Trata-se de uma era não visual. A força do evento descrito, como a guerra, ou do 

entretenimento, dependia do talento do locutor. Em alguns casos era tamanho que tornava 

interessante um show de ventríloquo via rádio. Exatamente pelo deslumbre visual não ser a 

regra que as visitas aos cinemas são tratadas de maneira especial. Entrar no cinema, estar 

diante da tela grande, eram momentos mágicos. Os cinemas são mostrados no filme quase 

como templos. Os atores de cinema, mostrados em imagens gigantescas eram como deuses: 

quando James Stewart e Katherine Hepburn surgem na tela, parecem seres diferentes, não 

humanos, superiores. Talvez esteja aqui um eco do deslumbramento que Woody Allen sofreu 

na infância, ao ver os primeiros filmes, fomentando seu desejo de também estar do outro lado 

da tela, ser a tela, entrar na tela. Pois a fórmula básica do culto religioso, em grande parte das 

civilizações, é a promessa do “outro mundo”, sempre como um mundo melhor, um mundo 

etéreo. Em seu filme A Rosa Púrpura do Cairo (1985) trabalha essa mesma perspectiva, a 

partir de outros princípios.   

O deslumbramento com o elemento visual, por ser raro, saía do rádio para ganhar 

representações na vida “real”, observável nos shows ao vivo. 

 Uma das mais famosas cenas de A Era do Rádio é a que mostra a atriz brasileira 

Denise Dumont cantando “Tico-tico no fubá”, interpretando uma espécie de clone de Carmen 

Miranda, curiosamente sem as frutas na cabeça.  

O exotismo da cantora lusitana-brasileira, dançado com as mais diversas frutas na 

cabeça, não passava despercebido ou era minimizado pelas plateias da década de 1940. 

Crianças judias tentavam imitá-la, talvez menos como resultado da força econômica do 

acordo conhecido como Chiclete com Banana, firmado entre Brasil e Estados Unidos, do que 

pela mera graça da brincadeira. Curioso notar que a verdadeira Carmen Miranda estrelou um 

filme intitulado Copacabana (1947) ao lado de Groucho Marx, um dos ídolos de Woody 
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Allen. O que torna a presença de Denise Dumont na cena ainda mais emblemática, já que 

canta numa boate chamada justamente “Copacabana”, um lugar recorrente na filmografia de 

Allen, aparecendo também em A Rosa Púrpura do Cairo, por exemplo.  

 

 

Figura 07: Fotograma de A Era do Rádio (1987). Tempo: 0:20:17 

 

Um detalhe chama bastante atenção na cena. O cantor que acompanha Denise Dumont 

segura um cachorro. Segundo Dumont, “ele (Allen) deixou tudo muito a meu critério e se 

preocupou mais com a câmera, recorda-se. O detalhe de colocar na cena o cantor latino Tito 

Puente com um cachorrinho no colo também foi ideia de Allen” (Barbosa, 2002, p. 160), mas 

o diretor não explicou para o elenco o sentido daquilo. Mas pode ser interpretado como uma 

forma de humanizar a figura do artista.  

Mas o mundo do entretenimento é, ao mesmo tempo, o mundo dos enganos e das 

ilusões. Outra comparação interessante que é retratada no filme é o personagem “O Vingador 

Mascarado”, uma espécie de Super-Herói. O artista que o interpreta é careca e baixinho, 

teoricamente sem grandes atrativos físicos. Nenhuma característica recorrente de um grande 

Super-Herói. Mas nada disso importa, considerando a máscara performática representada pelo 

rádio. Para o rádio sua aparência não era importante. A voz ficava em primeiro lugar. A voz 

criava empatias e sonhos. Para a ouvinte, o ator sem atributos seria um galã formidável.  O 

rádio estava presente no cotidiano das pessoas e logo foi se transformando em algo especial 

tornando-se parte das vidas e memórias de quem ouvia os programas jornalísticos e de lazer. 

Criava mitos e vontades de consumo.  
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Na escola judaica em que o personagem infantil estudava, sendo esse o alter ego de 

Woody Allen nesse filme, dão cofres para crianças arrecadarem fundos para criação do 

Estado Palestino. Porém, assim que ganham alguns donativos, as crianças os usam para 

comprar o Anel do Vingador Mascarado. Ao ser interrogado pelo rabino, o menino, um 

ouvinte constante de programas como o do Vingador Mascarado e Zorro, responde usando um 

bordão radiofônico: “você está certo, meu fiel companheiro índio”. Temos aqui uma dupla 

colonização: o do anglo saxão invasor sobre o indígena e o da mídia sobre o espectador. 

Porém, ironicamente, por suas traquinagens, o menino apanha dos pais vestindo uma roupa de 

escoteiro, que emula um uniforme militar, fonte do poderio ocidental.   

Interessante que o mesmo debate que existe hoje sobre a mídia violenta, da TV, games 

e outros, influenciar as crianças já existia na era do rádio. Por isso a mãe da família justifica 

que ouve rádio porque “nossa vida é uma desgraça”, e por ser uma desgraça precisa ser 

melhorada com diversão simplista. Mas, para o menino que ainda pode ser algo na vida, a 

mãe diz para não ouvir rádio, já que nada traz de educativo. Na verdade Allen refere-se a TV 

e mais uma vez se aproxima da tese polêmica de Sartori.  

Elias Thomé Saliba lembra que “o rádio ideado por seus pioneiros pretendia ser 

eminentemente educativo, fortemente baseado na linguagem culta do livro ou, pelo menos, na 

cultura letrada” (2002, p. 225). Nesse sentido, numa passagem do filme, a família do 

personagem narrador encontra, durante um passeio pelo zoológico, uma celebridade do rádio. 

Um gênio da matemática de 14 anos, que participava do programa “Garotos geniais”. Ele, 

muito bem vestido, também passeia com a família.  

 

PAI: Tess, veja é um daqueles garotos do rádio. É um garoto genial. Com 
licença, desculpe. Adoramos ouvir seu filho no rádio. Você é mesmo um 

gênio.  

GAROTO GENIAL: Sim, meu QI é 160, o que é extraordinário sob 

qualquer aspecto.  
PAI: Esse é nosso filho. Cumprimente (bate na cabeça do filho). 

NARRADOR: Oi.  

(apertam as mãos) 
GAROTO GENIAL: Encantado em conhecê-lo, embora encantado seja uma 

palavra forte demais (limpa a mão no casaco).  

MÃE: Seu filho é gênio em matemática.  
PAI: 1754 dividido por 13 milhões dá...  

MÃE: Martin...  

PAI: Esse pangaré não consegue nem decorar a tabuada (bate na cabeça do 

filho).  
GAROTO GENIAL: Agora, se me dão licença...  

MÃE: Que garoto! Ele fala tão bem!  
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PAI: Por que você não pode ser assim? Por que não pode ser um gênio? Sabe 

por que? Por que fica ocupado demais escutando rádio o tempo todo. (bate 

na cabeça do filho)(0:32:50). 

 

 Fora a óbvia reflexão sobre o poder de influência e alienação dos meios de 

comunicação de massa, nesse trecho temos uma piada interna interessante: o personagem 

infantil inspirado na infância de Woody Allen não poderia ser gênio como o garoto do 

programa de rádio, justamente porque ouvia muito rádio. Porém, saindo da ficção para 

arealidade, esse garoto “tornou-se” o cineasta que está realizando o filme onde existe essa 

cena. Um cineasta que comumente é reconhecido como um gênio dentro de seu campo de 

atuação, a mídia de massa.  

Mas em se tratando de Woody Allen, em função do peso intelectual que costuma 

impregnar suas obras, essa rotulação à cultura audiovisual não é tão simples. Em A Era do 

Rádio encontrou espaço para promover uma sutil convergência entre três tipos de formas de 

comunicação: a escrita, a falada e a audiovisual.  

Segundo uma controversa tese do crítico literário norte-americano Harold Bloom, a 

História da Literatura, e de certo modo, por extensão, a História da Arte, é uma sucessão de 

criadores que, para ganhar seu lugar no panteão, precisam derrotar seus mestres. Os “novos 

poetas” devem duelar com os chamados “poetas fortes” para merecerem seu lugar ao sol. Os 

que se salvam do esquecimento e se transformam também em poetas fortes são a minoria, e 

são os artistas lembrados. Trata-se, obviamente, de uma interpretação calcada na teoria 

freudiana do complexo de Édipo. Concordando ou não com Bloom é fato que artistas jovens 

são influenciados por artistas de gerações anteriores. Muitas vezes essa influência transparece 

em suas criações. São adaptadas, citadas ou simplesmente inspiram criações novas.  

Um caso bastante interessante nesse sentido é a cadeia de manifestações artísticas 

geradas pela confluência dos nomes do escritor H. G. Wells e dos cineastas Orson Welles e 

Woody Allen. Todos trabalharam de diferentes modos com a noção de guerra interplanetária, 

a partir de uma criação original de Wells. Em certo sentido Wells recrutou os jovens Welles e 

Woody para as fileiras do exército que criou para combater os “marcianos” que, em sua 

imaginação fértil, invadiram nosso planeta. Podemos afirmar que o recrutamento se deu 

mediante as ondas do rádio.  

Em A Era do Rádio é possível perceber a forte influência que o rádio tinha na 

sociedade norte-americana em meados dos anos 1930-1940. O filme relata um fato real 

ocorrido em 1938, quando o então jovem artista de teatro Orson Welles, com pouco mais de 

vinte anos de idade, fez história. Welles, considerado um menino prodígio das artes, já havia 



47 
 

ganhado alguma fama ao montar o texto clássico do teatro elizabetano MacBeth (1948), de 

Shakespeare, só com atores negros. Seu nome já chamava atenção e sua companhia de teatro, 

o grupo Mercury, foi convidado para realizar radionovelas numa estação de rádio 

relativamente importante de Nova Iorque. Welles ficou famoso como a voz do personagem 

dos livros e HQ’spulp “O Sombra”, que tinha um seriado na rádio. Seu bordão tornou-se 

célebre na voz do dublador: “Quem sabe o mal que se esconde nos corações dos homens? O 

Sombra sabe”. Certamente esse personagem foi à inspeção para Allen criar e incluir no roteiro 

o Vingador Mascarado.  

O fato é que enquanto o programa do Sombra era um sucesso, o radio-teatro seguia 

sem grande apelo. Após alguns programas sem muita audiência ou expressão, Welles resolveu 

ousar. 

Inspirado no livro A Guerra dos Mundos (1898) de H. G. Wells, Orson Welles fez 

uma transmissão radiofônica que ficou famosa mundialmente por causar pânico nos ouvintes 

que acreditavam de fato estar vivendo uma invasão de marcianos. A história narrada no 

programa de rádio é uma citação ao romance do escritor britânico Herbert George Wells 

(21/09/1866-13/08/1946). Conhecido por escrever romances de ficção científica como A 

Máquina do Tempo (1895) e O Homem Invisível (1897), em A Guerra dos Mundos (1898) ele 

descreve uma história de invasão de marcianos na Terra, uma espécie de apocalipse que 

provoca medo e desordem no mundo inteiro. 

O programa foi ao ar na noite da comemoração do Dia das Bruxas em 30 de outubro. 

Aproveitando o clima soturno da data, Welles adaptou a narrativa-catástrofe de Wells na 

forma de uma reportagem ao vivo. Ou seja, o ator incorporava um repórter que estava 

acompanhando em tempo real o desembarque de tropas invasoras de Marte, matando, 

mutilando e capturando pessoas. O ator gritava demonstrando apreensão, o som de fundo 

reproduzia uma multidão em pânico. 

Efeitos sonoros reproduziam a onda de destruição gerada pelos raios das naves 

alienígenas. O talento do grupo Mercury, capitaneado por Welles, foi usado ao máximo e 

conseguiu resultados dramáticos fantásticos. Tão esteticamente fantásticos como socialmente 

desastrosos. As pessoas ficaram apavoradas com a “notícia” que se espalhou boca a boca, 

causando caos na cidade. 

Os relatos não são muito precisos, mas fala-se de ouvintes que se suicidaram, 

mulheres que sofreram aborto espontâneo e senhores que enfartaram. Talvez seja exagero, 

mas é certo que toda a cidade de Nova Iorque, e parte considerável, da Costa Leste dos 

Estados Unidos, entrou em pânico.  
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O programa comandado por Orson Welles – Mercury Theatre on the air – estava no ar 

há quatro meses. Ninguém imaginaria que a dramatização feita do romance de H. G. Wells 

fosse causar tanto reboliço. Orson Welles relata que o tamanho da reação foi espantoso. A 

rede de telefonia ficou congestionada, as casas foram se esvaziando, partos prematuros 

aconteceram, gente chorando pelas ruas e se desfazendo de muitas coisas materiais para fugir 

da invasão de marcianos. Por meio da interpretação do elenco de Orson Welles o caos se 

instala e da noite para o dia ele acaba se tornando no Wonder boy americano transmitindo o 

mais célebre programa de rádio já feito. 

O pânico causado foi tão grande que segundo algumas fontes de jornais e revistas da 

época Orson Welles sofreu processos judiciais de quase um milhão de dólares, o que na época 

equivalia a muitos milhões corrigindo a inflação. De acordo com Castro,  

 

a histeria provocou congestionamentos-monstro, pessoas tentaram se matar, 

mulheres sofreram abortos espontâneos, houve pernas quebradas e prejuízos 

a granel, entre os quais o de um cidadão recém-curado de gagueira que 
voltou imediatamente a gaguejar. Os processos contra Orson e contra a CBS 

chegaram a quase um milhão de dólares – mas nenhum deles foi adiante, 

porque não havia um precedente para o caso e porque o programa deixava 

claro, desde o princípio, que era faz-de-conta. Então, por que acreditaram 
que era de verdade? Porque, logo depois de anunciado que se tratava de 

Mercury Theatre on the air, o programa tornou-se a transmissão “ao vivo” 

de uma orquestra de danças, como se fosse um programa musical - que, de 
repente, começou a ser “interrompido” por boletins realistas, dando conta de 

que algo estranho estava acontecendo: uma invasão de marcianos! Os que se 

deixaram enganar foram os que o sintonizaram depois de começado e, pelo 
visto, não lhes ocorreu mudar de estação, para certificar-se de que outra 

rádio também estava dando a notícia. Muitos nem esperaram o programa 

terminar. Com menos de meia hora de transmissão, já estavam enfiando as 

malas nos carros e fugindo para salvar a vida (1994, p. 112). 

 

É bem verdade que Orson Welles avisou do que se tratava no início da transmissão, 

mas a imensa maioria dos ouvintes pegou o programa no meio e não foi avisado que se tratava 

de uma dramatização. Essa foi a defesa do Welles quando a polícia chegou a estação de rádio 

e deu ordens para que o programa fosse interrompido. Welles e a equipe teve que prestar 

esclarecimentos e pedir desculpas públicas. As desculpas foram dadas, mas o fato é que se 

tratava de uma “doce travessura” de Welles e essa brincadeira de dia das bruxas lhe rendeu 

fama internacional. No dia seguinte todos ficaram curiosos para saber quem foi o autor do 

transtorno causado nos Estados Unidos. George Orson Welles (06/05/1915 – 10/10/1985) foi 

capa da revista Times, a mais importante e de maior circulação no país, e ganhou um contrato 



49 
 

com a produtora de cinema RKO, que lhe permitiu fazer o que é quase que de forma unânime 

o melhor filme de todos os tempos: Cidadão Kane, de 1941.  

O livro de Wells era uma obra cultuada por admiradores de ficção científica, mas 

relativamente obscuro junto ao grande público quando foi adaptado por Welles. Após aquele 

dia das bruxas tornou-se um clássico. Da mesma forma que Welles ganhou o cinema com sua 

adaptação para o rádio, o livro em si também ganhou. Mais tarde viria a ser adaptado para o 

cinema ganhando nas telonas uma estética bastante realista acerca da invasão de 

extraterrestres no planeta Terra.  

Woody Allen, em A Era do Rádio, inclui o programa de rádio de Welles em suas 

memórias de infância. Incluiu o episódio em um dos capítulos do filme. Apesar desse 

episódio ter relativamente pouco tempo de tela, vou destacá-lo aqui, pois percebo que nessa 

narrativa encontra-se um bom exemplo de como o cinema “histórico” de Woody Allen 

mistura memória pessoal, memória coletiva, História oficial e anedotário popular. O incidente 

radiofônico foi algo que o marcou bastante, fazendo parte de sua história familiar, pois conta 

que “eu era muito pequeno para ouvir, mas meus pais me contaram sobre a radiofonização do 

Orson Welles. E eu queria colocar alguma coisa a respeito desse episódio” (BJÖRKMAN, 

s/d, p. 167). Inseriu-a nas tentativas da tia solteira de conseguir um namorado.  

Segundo o narrador do filme, Allen, “na época de minha mãe ninguém se casava por 

amor”. Mas ao mesmo tempo as músicas e os filmes populares, como o falso filme 

apresentando dentro do filme A Rosa Púrpura do Cairo, fomentavam a ideia de amor 

romântico no imaginário. Encontrar o par perfeito, passear de mãos dadas sob o luar.   

A tia do narrador, Bea, é uma dessas sonhadoras. Tudo começa com um encontro 

tradicional. Sidney Munalis, seu novo namorado, vai buscar a dama em casa de carro. A partir 

daí tudo é uma comédia de erros. O contexto em que ocorrem os fatos contribui bastante para 

a imaginação dos dois. Inesperadamente, ou talvez de modo programado pelo parceiro, o 

carro pára em plena neblina e num lugar conhecido pelo romantismo e pelo encontro de 

casais. Os faróis se apagam. Apenas o rádio do veículo ainda funciona. Estrategicamente 

sintonizado numa estação que toca música romântica. Os dois entram no jogo de flerte.  

 

SIDNEY: Não vai acreditar, mas acabou a gasolina. 

BEA: Oh, Deus! Que coisa! E bem aqui no alto da Breezy Point! 

SIDNEY: Parece que vamos ficar aqui. Pelo menos até passar a nebrina.  

BEA: O que vamos fazer nessa situação?  
(mostra carro em plano médio)  

BEA: Oh, Sidney, Sidney, é nosso primeiro encontro.  

SIDNEY: Oh, Bea, sabe o que sinto por você!  



50 
 

RÁDIO: Interrompemos nossa programação para um boletim extraordinário. 

O presidente dos EUA acaba de declarar estado de emergência. Vamos ao 

vivo com Wilson’sGlen, New Jersey onde o pouso de centenas de naves não 
identificadas foi atribuída a uma invasão maciça de marcianos. (estática) 

morrendo e sendo pisoteadas ao tentar fugir. A energia elétrica acabou em 

todo lugar. Talvez saiamos do ar.  

BEA: Meu Deus!! 
RÁDIO: Mais um grupo de naves alienígenas está descendo do céu.  

NARRADOR: Apesar de toda aquela pose o senhor Munalis entrou em 

pânico e saiu correndo do carro. Estava tão apavorado com a notícia da 
invasão que fugiu, deixando tia Bea a mercê dos monstros verdes melecosos 

que ele achava que cairiam do céu a qualquer momento. Ela voltou a pé para 

casa. Dez quilômetros. Quando o senhor Munalis ligou de novo, 

convidando-a para sair, disse para minha mãe falar que não podia, pois tinha 
se casado com um marciano (0:16:40). 

 

A ironia da situação é fina. Em momento algum Woody Allen explica para o 

espectador do que se trata. Apenas acena com a situação absurda, contando com o 

conhecimento prévio do público acerca do episódio. Se, por acaso, o espectador não conhecer 

a história pode sofrer a mesma perplexidade dos personagens ou simplesmente não entender a 

piada. Woody Allen, ao trabalhar situações que dependem de contexto histórico, jamais é 

explícito. Sua didática é a da ironia. Espera-se que seu público alvo, sendo potencialmente 

mais sofisticado do que a média do público frequentador de cinema, reconheça a situação 

humorística dentro de um cenário mais amplo ou apenas sugerido. Nesses casos, o espectador 

sabe mais do que os personagens. No livro Teoria e Prática do Roteiro, os autores David 

Howard e Edward Mabley, no capítulo dedicado ao roteiro de Annie Hall (1977) discutem 

essa característica da narrativa cinematográfica de Woody Allen. Para a dupla de autores, 

 

em todos esses momentos, somos postos a par de algo que alguém na tela 
desconhece, ficamos sabendo do passado e do presente, somos levados a 

refletir sobre ambos os lados ao mesmo tempo. Em certo sentido, tornamo-

nos parte da ironia, nós participamos, e é esse, justamente, um dos principais 
objetivos de se usar a ironia, o de envolver o público mais profundamente na 

história (HOWARD; MABLEY, 2002. p. 378 – 379). 

 

O espectador, ciente do que se passava realmente com o casal, é levado a imaginar o 

desenrolar dos acontecimentos a partir da cena que testemunham. O homem, que se quer 

galante e com postura máscula, entra em pânico e abandona a “mocinha” ao primeiro sinal de 

perigo, ainda que um perigo hipotético e ainda distante. Como reagia pela manhã ao descobrir 

que tudo não passou de uma dramatização promovida por um ator? Sua honra de macho 

estaria preservada? Contaria para os amigos? E a decepção da tia de Woody Allen ao 

descobrir que seu “príncipe valente” estaria mais para bobo da corte? Culpariam Welles ou 

perceberiam que os nervos de ambos foram os verdadeiros culpados pelo fiasco romântico?   
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 Em todo caso, a reação histérica do casal foi ressignificada tendo em vista a sátira que 

Woody Allen faz do sentido que a noção de “guerra dos mundos” passou a ter nos Estados 

Unidos décadas depois do incidente radiofônico de Orson Welles. Os “alienígenas” passaram 

a ser interpretados como sendo “estrangeiros” e mais especificamente comunistas durante a 

Guerra Fria, vivenciada entre as décadas de 1950 e 1980. Sem esquecer é claro que no 

momento em que se passa o filme, japoneses e alemães também eram comumente 

apresentados como vilões de radionovelas, sendo outros fortes candidatos a invasores da 

América. Em certo momento de A Era do Rádio, dizem que o mundo seria melhor sem 

nazistas e comunistas. Não é por acaso que Woody Allen inclui uma cena na qual alguns 

meninos, observando o mar da praia, acreditam ver um submarino alemão. Esse era um dos 

grandes medos da época. O ataque surpresa, que de fato ocorreu em Perl Harbor, no estado do 

Havaí.    

 

 

Figura 08: Fotograma de A Era do Rádio (1987). Tempo: 0:55:43 

 

 Em determinado momento de A Era do Rádio, Woody Allen mostra a família 

protagonista do filme se preparando para um exercício de ataque antiaéreo. Era um medo 

constante após Pearl Harbor. Todos estavam escutando rádio e conversando, quando a energia 

acaba. Apenas algumas luzes se sustentam. Uma delas está sobre a mãe, justamente a pessoa 

mais preocupada com os rumos da guerra. Parcialmente iluminada, procura ver o cenário em 

perspectiva, ainda que politicamente pouco sofisticada. Os personagens ao fundo estão na 

penumbra. Um deles, um tio, comenta que “entre os nazistas e os comunistas, prefiro os 



52 
 

vermelhos”. Estando no escuro se veem obrigados a escolher entre o que considera dos males 

o menor. Uma visão política simplista. Ao fundo, duas luzes iluminam uma planta. O único 

ponto numa cor em tom vivo do quadro. Será a chamada luz no fim do túnel? A 

transformação desses “medos” muito reais em material de entretenimento?  

 De fato, no ano de 1952, pouco tempo depois do período em que se passa a ação de A 

Era do Rádio, o livro de H. G. Wells recebeu uma muito bem produzida adaptação 

cinematográfica, dirigida por Brian Haskin. A história é a mesma: a invasão do planeta por 

alienígenas. Porém, desta vez, a compreensão é outra. A corrida espacial ainda engatinhava, 

só tomaria força na década de 1960, mas os olhos tanto da URSS quanto dos Estados Unidos 

já estavam voltados para o espaço. Nada mais natural que esse “espaço” simbólico se tornasse 

o elemento em disputa. Dessa forma, os alienígenas, que vem para a Terra destruir a 

democracia e o modo de vida americano, representa o perigo comunista que rondava o mundo 

naquele momento. As relações são claras: os alienígenas são marcianos. Marte é o Planeta 

Vermelho, vermelho do comunismo. Ao mesmo tempo, o nome do planeta é uma homenagem 

ao deus da Guerra dos romanos (o Ares dos gregos). A correlação é clara: trata-se de um 

inimigo belicoso por natureza. Fazem a guerra, trazem a morte, promovem a destruição sem 

pudores. Não possuem sentimentos humanos. Esses “invasores” não são como os terráqueos.   

 Curiosamente, passada a Guerra Fria, o filme sobreviveu. Não se tornou uma mera 

relíquia dos anos 1950. Chegou a ser refilmado por Steven Spielberg, mas sem obter a mesma 

força do original. Talvez pela simplicidade de sua proposta, que podia ser politicamente 

questionável, mas representava um sentimento dominante na América de então. Esse filme é 

um pequeno e, em certo sentido, inocente retrato desse sentimento primitivo de medo. 

 Conforme observou Roger Ebert, primeiro e até então único crítico a ganhar o Prêmio 

Pulitzer, 

 

os filmes que parecem ficar para sempre aparentam ser os mais simples. Eles 

têm pontos profundos, embora a superfície seja tão clara para o público 
como uma velha história da qual se gosta. A razão por que afirmo isso se 

deve ao fato de que histórias que parecem imortais – A Odisséia, A História 

de Genji, Dom Quixote, David Copperfield, Huckleberry Finn - são todas 
parecidas: um herói corajoso, porém imperfeito, uma procura, gente e 

lugares cheios de cores, ajudantes, e a descoberta de verdades fundamentais 

da vida (2004. p. 251). 

 

 Sintomaticamente, dentro da narrativa, não é o ser humano que derrota o inimigo, mas 

as bactérias que infectam e destroem o sistema imunológico dos alienígenas. É um 

reconhecimento da fragilidade do sistema de defesa dos Estados Unidos, mas ao mesmo 

tempo indica que os norte-americanos possuem uma proteção natural contra o vírus do 
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comunismo. Se suas armas não conseguirem derrotá-los, o próprio organismo dos americanos 

vai fazer. Woody Allen havia trabalhado com essa temática anteriormente, atuando e 

escrevendo o roteiro de Testa-de-ferro por acaso (1976), em que o macarthismo é enfocado.   

 Curioso notar que Allen não é simplista com relação a essa questão do preconceito. 

Longe de assumir um papel passivo de apenas colocar-se como vítima do antissemitismo, ele 

problematiza o cenário mostrando que os judeus, que sofrem preconceito por um lado, o 

praticam por outro. Em A Era do Rádio, uma senhora judia tem um colapso nervoso ao 

descobrir que uma parenta está tendo um relacionamento amoroso com um negro. A 

identidade judaica aqui é colocada em perspectiva , uma vez que já se utilizou o termo “os 

negros da Europa” para se referirem aos judeus.   

 Essa perspectiva preconceituosa transferiu-se para a América também porque diversas 

perspectivas racistas europeias migraram justamente com certos grupos populacionais. O 

romancista Philiph Roth, no romance marcadamente composto por tintas autobiográficas O 

Complexo de Portnoy, exemplifica essa situação a partir da narração de um episódio: 

 

Nossa família mudou-se de Jersey City por causa do antissemitismo. Logo 

antes da guerra, quando a Bund estava com toda a força, os nazistas 
costumavam se reunir numa cervejaria ao ar livre que ficava a poucos 

quarteirões de nossa casa. Quando passávamos por lá de carro aos domingos, 

meu pai os xingava, numa voz alta o bastante para que eu ouvisse, mas não 

para que eles ouvissem (...) Os judeus só deviam viver em meio a outro 
judeus (2013, p. 50). 

 

 Em muitos sentidos, os “negros da Europa”, mesmo que alguns deles tivessem 

preconceitos quanto aos afro-americanos, seguiam sendo “negros” na América.  

 O filme termina melancolicamente, com a família recebendo pelo rádio a notícia de 

que uma menina de oito anos que caiu em um poço faleceu. A cobertura do fato é 

sensacionalista, e evoca certo medo do futuro. O mundo está ficando mais complexo. Um 

mundo no qual uma menina de oito anos morre em um acidente tolo, ao cair em um poço, é 

um mundo que está se tornando inexplicável e perigoso. Os personagens não sabem, mas 

brevemente as notícias do Holocausto judeu chegariam a América. Pelo rádio.  

 De acordo com o intelectual judeu Messadié,  

 

o choque da descoberta dos campos nazistas no final da guerra, as primeiras 
contagens de judeus que morreram de forma atroz, e notadamente as provas 

de que os nazistas haviam igualmente perseguido cristãos obtiveram o 

mesmo efeito internacional: a partir de então o anti-semitismo  declarado ou 
tácito passou a ofender a decência (2003, p. 294). 
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 Mas os custos dessa “conquista” foram altíssimos. Milhões de vítimas contadas, 

massacradas com requinte da eficiência do maquinário moderno. O rádio que, pertence a uma 

era mais romântica da comunicação humana, ao final do filme, mostra vozes cada vez mais 

baixas, cada vez mais fracas. A modernidade trazida pela Guerra Fria, com sua corrida 

tecnológica que levou o homem à Lua, que criou o celular e o micro-ondas, o silenciava. 

Durante as décadas da Guerra Fria, Woody Allen, essa figura que cresceu durante o 

período áureo do rádio, tornou-se justamente um profissional do audiovisual. Que para a 

plateia comum será sempre mais “visual” do que auditiva. Por definição, o cineasta trabalha 

nos dois universos, o da tela e o do som que emana dela. Ferramentas essas que podem ser 

usadas para pensar, também, a história.   

Essa breve descrição que Woody Allen fez de si mesmo em A Era do Rádio não deve 

ser tomada como fechada ou definitiva. Como ele salienta em entrevistas, seus filmes e os 

personagens que representam seus alter-egos nesses filmes são personagens apenas livremente 

inspirados em si mesmo. De certa forma, encarnam aspectos de sua personalidade. O que, por 

outro lado, indica que são pistas para tentar compreendê-lo enquanto artista, intelectual, judeu 

de seu tempo e, eventualmente, como cineasta-historiador.  

Nesse sentido, podemos indicar alguns elementos recorrentes em sua produção fílmica 

de tendência histórica: um deles é o tom nostálgico, presente tanto na narrativa, quanto na 

fotografia, direção de arte e música. Outro elemento é a retomada constante das reflexões 

acerca do que era ser um judeu americano no período entreguerras, presentes a partir da 

recriação dos hábitos, ambientes, costumes e vida social. Finalmente, mas não menos 

importante, a concepção consciente de que esses filmes sobre o período entreguerras, sendo A 

Era do Rádio um exemplo bastante eficaz, representam reconstruções da memória. Não por 

acaso Woody Allen abre o longa-metragem sugerindo que se trata de uma história pessoal, 

acrescidas de histórias reais que recolheu ao longo dos anos e anedotas.  

Nessa mistura de memória pessoal, memória coletiva, formação judaica, nostalgia e, 

principalmente, ironia temos o cerne do discurso fílmico e histórico de Woody Allen.   
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CAPÍTULO II  

WOODY ALLEN: CINEASTA-HISTORIADOR  

 

 Neste capítulo investigaremos a relação entre História e Cinema, a partir da 

perspectiva do conceito de cineasta-historiador, conforme estabelecido pelo teórico Robert A. 

Rosenstone. De que forma tal conceito pode ser compreendido dentro da filmografia de 

Woody Allen? Ele pode ser identificado como um cineasta-historiador? No que isso implica? 

Como essa tendência transparece no filme em si? Tentaremos responder essas questões. A 

primeira parte será basicamente teórica, enquanto a segunda se constituirá de uma análise do 

falso documentário Zelig (1983), apresentado como uma metáfora irônica da História do 

Judeu na América, mostrando uma relação dicotômica entre desejo de assimilação da cultura 

dominante e transformação cultural.  

 

2.1. Woody Allen entre o cinema e a história  

 

 A história, tanto quanto a literatura, costuma ser utilizada como fonte de inspiração, 

pano de fundo ou objeto de reflexão de diversos cineastas. O diretor norte-americano Oliver 

Stone é considerado por alguns pesquisadores, destacadamente por Robert A. Rosenstone, um 

historiador da Guerra do Vietnã, mediante sua série de filmes sobre o tema, com destaque 

para Platoon (1986), Nascido em 4 de Julho (1989) e Entre o céu e a Terra (1993). Porém, 

essa atribuição de cineasta-historiador, posta de maneira mais incisiva, é relativamente pouco 

comum. De acordo com Rosenstone,  

 

Raros são os diretores que quiseram ganhar esse título. Entre os americanos, 
temos que voltar a D. W. Griffith para achar alguém que tenha feito tal 

reinvindicação – e, para ele, a questão não era apenas pessoal, mas fazia 

parte de uma teoria mais ampla que via, no futuro, os filmes como 

substitutos dos livros como mídia primária para a transmissão de 
conhecimento sobre o passado (...) Um cineasta que chegou a considerar a si 

mesmo um historiador foi Roberto Rosselini (...) fez mais de uma dúzia de 

filmes históricos (a maioria para televisão). Acreditava que “o filme deveria 
ser uma mídia como qualquer outra, talvez mãos valiosa do que qualquer 

outra, para escrever a história” (2010, p. 169).  

 

 Mas é importante destacar que tanto Griffith quanto Rosselini possuíam pretensões 

intelectuais e artísticas que pretendiam ir além de suas atuações como “produtores de filmes”. 

Inclusive, no período em que atuaram, o cinema enquanto mídia ainda não havia adquirido a 
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importância que ganharia décadas depois, sendo considerado basicamente entretenimento de 

massa, mesmo quando se tratava de filmes mais sofisticados, como os feitos pelo diretor 

italiano.   

 Porém, nos últimos tempos, esse fosso entre o “filme” e a “história escrita”, por conta 

da atuação de diversos acadêmicos, com destaque para o pioneirismo de Marc Ferro, tem 

diminuído. Cada vez mais se considera ser possível chamar um cineasta de historiador. 

Rosenstone se pergunta 

 

o que transforma os diretores (...) em historiadores? Parece que eles diferem 

dos cineastas que, ao longo de sua carreira, se voltam uma ou duas vezes 

para o passado em busca de uma ambientação para um filme. O que esses 
diretores têm em comum é uma espécie de interesse pessoal pela história. 

Todos parecem obcecados e oprimidos pelo passado. Todos continuam 

voltando a tratar do assunto fazendo filmes históricos, não como uma fonte 

simples de escapismo ou entretenimento, mas como uma maneira de 
entender como as questões e problemas levantados continuam vivos para nós 

no presente. Em seus filmes dramáticos, esses diretores fazem o mesmo tipo 

de pergunta sobre o passado que os historiadores – não apenas o que 
aconteceu ou por que aquilo aconteceu, mas qual é o significado para nós, 

hoje, daqueles eventos (2010, p. 173 - 174). 

 

Woody Allen se encaixa nesse modelo. Para ele, a história é um objeto de frequente 

reflexão, sendo analisada sob um ponto de vista do discurso irônico. Mas cabe justificar o 

porquê da escolha de Woody Allen como objeto de estudo de caso. Certamente ele não é o 

único artista que trabalhou o discurso satírico histórico em sua obra. 

Os comediantes ingleses do Monty Python talvez sejam os grandes mestres, a tradição 

italiana nos legou a série de Brancaleone e os filmes de Fellini e mesmo a cinematografia 

brasileira possui seus exemplos notáveis, tais como Carlota Joaquina - Princesa do Brasil 

(1995), de Carla Camurati e o humor involuntário de Independência ou Morte (1972), que de 

tão exagerado, anacrônico e xenófobo torna-se engraçado. Woody Allen é um cineasta ao 

mesmo tempo erudito e potencialmente acessível. Seus filmes possuem o “duplo código” 

apregoado por Umberto Eco. Existe uma linha narrativa mais simples facilmente seguida pelo 

grande público, mas também entrelinhas sofisticadas, colocadas especialmente para os 

espectadores cultos. Muitas vezes, as duas linhas se cruzam e se completam, tornando fácil 

rir, mas também aprender com Woody Allen. Nesse sentido, um cineasta que conjuga 

acessibilidade e erudição satírica aplicados a fatos históricos torna-se um exemplar perfeito 

para análise. Allen é exatamente isso. Das Guerras Napoleônicas ironizadas em A última noite 

de Boris Gruschenko (1975), passando pela Revolução Cubana em Bananas (1971) e a Crise 
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de 1929 que é tema de diversos filmes, a História é tão devedora de sua arte quanto à cidade 

de Nova Iorque. 

Contudo, é importante perceber que não podemos ter o cinema apenas como 

documento. Tratar o filme apenas como fonte reduz a contribuição do cinema a ponto de 

constituir um obstáculo maior ao desenvolvimento de sua utilização pelos historiadores. O 

filme pode ser fonte e representação. Em algumas produções do cineasta Woody Allen pode-

se identificar essas características de fonte e representação. O seu filme A Era do Rádio 

(1987) é uma representação, uma vez que se trata do período áureo do rádio nos Estados 

Unidos. Mas ao retratar a Nova Iorque dos anos 1980 da era Reagan e a era yuppie, é uma 

fonte, pois trata de seu próprio tempo.  

 O cineasta-historiador é um artista que “faz” um discurso sobre a história, visando seu 

consumo por grandes públicos, normalmente públicos consideravelmente mais vastos do que 

os que têm acesso a um texto de história tradicional, no formato escrito. Nesse sentido, os 

cineastas-historiadores podem adotar diferentes perspectivas acerca da representação histórica 

via filme, que podem pretender “visualizar” a história, “contestar” a história ou “revisar” o 

passado. Para Rosenstone, esses artistas 

 

criam obras que visualizam, contestam e revisam a história. Visualizar a 
história é pôr carne e osso no passado; mostra-nos indivíduos em situações 

que parecem reais, dramatizar acontecimentos (...). Contestar a história é 

fornecer interpretações que contradizem o conhecimento tradicional (...). 
Revisar a história é nos mostrar o passado de uma maneira nova e 

inesperada, utilizar uma estética que viola os modos realistas e tradicionais 

de contar o passado, que não segue uma estrutura dramática normal ou que 
mistura gêneros e modos (2010, p. 174). 

 

Michèle Lagny, no artigo “O Cinema Como Fonte da História”, pergunta-se: “O que 

testemunha o filme? Que elo existe entre a representação fílmica e a memória ou as 

mentalidades coletivas? O cinema pode servir para desenvolver uma história crítica?” (2009, 

p. 101). Ao longo do texto ele responde a essas indagações, concluindo que sim, o filme é 

testemunha da época em que foi realizado, existe profunda ligação entre a representação 

fílmica e as mentalidades coletivas e, sobretudo, o cinema é uma forma de linguagem que não 

pode ser ignorada como fomentadora da história crítica. A abrangência do campo imagético é 

uma das características do mundo moderno, mas é preciso estar atentos no que se estabelece 

entre o saber histórico e o cinema, ou seja, o cinema como veículo condutor do conhecimento 

histórico. 
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Circe Bittencourt defende que o “conhecimento histórico não se limita a apresentar o 

fato no tempo e no espaço (...) é preciso ligar o fato a temas e aos sujeitos que o produziram 

para buscar uma explicação” (2004, p. 183). Com a ampliação da noção de documento a partir 

da Escola dos Annales, os registros visuais se beneficiaram, principalmente, após a década de 

1960, tornando-se uma das mais eficazes formas de ligar o conhecimento histórico com seu 

sujeito receptor. As explorações das imagens pelos historiadores focam o estudo da ideologia, 

imaginário e mentalidades e as fontes documentais mais utilizadas à pesquisa são a caricatura, 

a fotografia e o cinema. Com isso, os estudos históricos não pode se resumir apenas a estes 

três elementos anteriormente citados. Isso ocorre, segundo Ulpiano Meneses (2005), devido à 

hierarquia das fontes e do valor documental, na qual muitas vezes, a fonte visual é 

desvalorizada. 

O historiador francês Marc Ferro escreveu que  

 

Cinema e História: este título deixou de ser surpreendente devido à grande 

aproximação ocorrida entre esses dois termos, bem como ao fato de a relação 

entre os dois universos a que ambos se referem ter se tornado uma evidência. 
No entanto, quando se cogitou, no início da década de 1960, a ideia de 

estudar os filmes como documentos, e de proceder, assim, a uma contra-

análise da sociedade, o mundo universitário se agitou (FERRO, 2010, p. 09). 

 

Antonio Costa (1989, p. 30) lembra ainda que Ferro pôs em evidência que o cinema 

pode ser visto como fonte, como documentação histórica, mas também como agente da 

história. Para Costa, o cinema pode ser uma técnica, uma indústria, arte, espetáculo, 

divertimento ou cultura. Essas considerações devem ser profundamente fundamentadas. Com 

isso o cinema pode ser o que se decide que seja em uma determinada sociedade, em 

determinado período histórico, em um determinado contexto de desenvolvimento, bem como 

na estrutura político-cultural. 

Interessante notar que Woody Allen costuma se apresentar como herdeiro de Groucho 

Marx, líder da trupe dos Irmãos Marx. Continuou seu legado de crítica aos Estados Unidos 

por meio da ironia fina. Em diversos filmes utilizou uma linguagem irônica para transmitir ao 

espectador uma reflexão sobre o passado e o presente, ou seja, repensar a nossa própria 

historicidade. “Em certo sentido, tornamo-nos parte da ironia, nós participamos, e é esse, 

justamente, um dos principais objetivos de se usar a ironia, o de envolver o público mais 

profundamente na história” (HOWARD; MABLEY, 2002, p. 379). 

A linguagem imagética, o cinema, possibilita uma interpretação crítica e reflexiva na 

qual é possível explorar toda a riqueza cultural de dada produção cinematográfica: a música, 
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as imagens, o contexto em que foi produzido, o imaginário, os diálogos e tudo o que pode 

ampliar os horizontes do conhecimento. As imagens e representações contidas na exibição de 

um filme permitem análises críticas e sistemáticas, o que enriquece ainda mais os saberes 

adquiridos não somente no âmbito acadêmico, mas ao longo da vida e na produção e 

articulação intelectual. Para Rosenstone,  

 

os filmes mudam as regras de jogo e criam suas próprias verdades; criam um 

passado multi-nivelado que tem tão pouco a ver com a linguagem, que é 

difícil descrever adequadamente em palavras. O mundo histórico criado pelo 

filme é potencialmente muito mais complexo que o texto escrito. Na tela, 
diversas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo – imagem, som, linguagem 

e até texto – elementos que se sustentam e confrontam para criar um 

significado tão diferente da história escrita quanto da história oral. Tão 
diferente que ela nos permite especular que o meio visual representa o maior 

salto na consciência sobre como nós pensamos o passado (2009, p. 407-408). 
 

Contudo, a problematização que surge ao longo deste tópico do capítulo é a tentativa 

de compreender como a ironia é tratada nas produções de Woody Allen que enfocam o 

período entreguerras. A abrangência da linguagem imagética é uma das características do 

mundo moderno, mas é preciso estar atentos no que se estabelece entre o saber histórico e o 

cinema, ou seja, o cinema como veículo condutor do conhecimento histórico, partindo do 

“micro para o macro” (PINSKY, 2004, p. 34). 

O cinema é, comumente, chamado de sétima arte. Com o desenvolvimento do século 

XXI, no então chamado Mundo Contemporâneo, o passar do tempo vem demonstrando uma 

grande influência cultural nas sociedades por meio da imagem. Isso se deve não somente pelo 

fácil acesso às salas de cinema, mas também a grande comercialização que antes se dava por 

meio de fitas videocassete, mas atualmente, com os DVDs e toda a gama da indústria 

cinematográfica que se tem a disposição no mercado audiovisual. Como afirma Jean-Claude 

Carrière (2006), a nossa visão de passado e sentido de História que temos hoje nos chega por 

meio do cinema. E o futuro nos é instigado por carências imediatas que criam formas e 

substância na tela do cinema. Não é à toa que já desde os anos 1920-1930 foram feitas 

grandes produções que davam um olhar de descrição do tempo, espaço e até mesmo do futuro. 

Um exemplo é Metrópolis (1927), de Fritz Lang. 

A linguagem cinematográfica é definida a partir do que se pretende transmitir ao 

espectador. Ela está inserida em um contexto que pode também ser entendida como uma 

narrativa histórica, ou seja, o modo de narrar à história e dar o seu sentido. Esta narrativa, ou 
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melhor comumente designada na linguagem cinematográfica de enredo, ela é “escrita para” e 

sempre tem algum interesse e objetivos.  

Ulpiano Meneses (2005) destaca a importância do valor da disciplina História Visual 

para o conhecimento histórico da sociedade no processo de seu funcionamento e 

transformação. O mesmo enfatiza a utilização da cultura visual como elemento a ser 

explorado no âmbito da História. Os historiadores não definiram uma problemática visual 

específica, no entanto, a imagem como documento discursivo fornece um amplo referencial 

teórico e metodológico. Esse sistema de comunicação visual é, antes de tudo, um conjunto de 

imagens-guia de um grupo social que se caracteriza pelo contexto e o mundo com o qual 

dialoga e interage.  

Dessa forma percebemos que a História é uma das disciplinas mais propícia a produzir 

atividades utilizando o cinema como fonte de reflexão, principalmente com a utilização de um 

de seus mais consagrados gêneros, o chamado “filme histórico”. Segundo Bill Nichols,  

 

esses filmes nos envolvem menos com ordens ou imperativos retóricos do 
que com uma sensação relacionada com sua nítida sensibilidade. A 

sensibilidade do cineasta busca estimular a nossa. Envolvemo-nos em sua 

representação do mundo histórico, mas fazemos isso de maneira indireta, por 

intermédio da carga afetiva aplicada ao filme e que o cineasta procura tornar 
nossa (2005, p. 171). 

 

 

 O filme histórico pode revelar mais sobre a sociedade contemporânea que o produziu 

do que sobre o passado nele encenado e representado. Quando Woody Allen usa o período 

entreguerras como objeto de exposição fílmica, está fazendo a um só tempo autobiografia, 

crítica social e sátira histórica. O passado que ele revela não é realista. É o seu passado, sua 

visão sobre ele. Mas nem por isso deixa de ser uma representação viva sobre esse tempo, 

recuperado pela memória e, claro, pela limitada capacidade de reencená-lo no presente.  

 Jean-Claude Bernardet afirma que “a história do cinema é em grande parte a luta 

constante para manter ocultos os aspectos artificiais do cinema e para sustentar a impressão de 

realidade” (2006, p. 20). Atualmente, o audiovisual é potencialmente mais acessível ao grande 

público do que a escrita. É comum um livro de sucesso tornar-se um fenômeno de massa 

quando transformado em filme. Muitas vezes esse livro é um livro de História e esse filme é 

designado de “filme histórico”, a exemplo de O Nome da Rosa (1986), Alexandre (2004), 

Spartacus (1960) e outros. Nesses casos, muitas vezes, esses “personagens não se apresentam 

no contexto histórico, são concebidos como pessoas a-históricas, tal como se mostram nas 
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histórias dos heróis dos desenhos animados da televisão” (BITTENCOURT, 2004, p. 196). 

Nota-se que a ironia está presente em algumas dessas obras de modo não intencional, tanto 

por incapacidade da equipe de produção quanto por vocação intrínseca do tema. Cabe ao 

historiador analisar de que forma essa nova modalidade narrativa incorporou a tradição da 

ironia. Sendo assim,  

 

os filmes, pois, nos levam a repensar a historicidade da própria história, 

através da reflexão que se impõem sobre as modalidades de narrativas, assim 

como a propósito da questão do tempo, tanto quanto a propósito da relação 

entre realidade e representação, verdade e ficção na história (LAGNY, 2009, 
p. 100). 

 
 

Desse modo é possível perceber que a narrativa irônica desperta o senso crítico e 

propõe uma visão realística acerca dos processos da história da vida humana, apresentada de 

forma mais corrente nas mídias, em especial, o cinema nas produções de Woody Allen que 

tratou de períodos importantes da História, mais especificamente o período entreguerras. 

De acordo com Robert A. Rosenstone existem seis regras para se analisar filmes 

historicamente. 1) Filme como narrativa; 2) Indivíduos no centro do processo histórico; 3) O 

filme como história fechada; 4) A história como experiência; 5) A história como processo; 6) 

Imagem óbvia do passado. Em resumo, para Rosenstone:  

 

O filme dramático conta a história como história, um conto com começo, 

meio e fim. Um conto que te deixa uma lição de moral (...). Filmes insistem 

em que a história é a história dos indivíduos. Podem ser homens ou mulheres 

que já são renomados (geralmente homens) ou indivíduos para parecer 
importantes porque foram singularizados pela câmera (...). O filme nos 

oferece história como história fechada, simples e completa do passado (...). 

O filme mostra a história como experiência. Ele emociona e dramatiza o 
passado, nos dá a história como triunfo, angústia, alegria, desespero, 

aventura, sofrimento e heroísmo (...). O filme mostra história como processo. 

O mundo na tela traz um conjunto de coisas que, para propósitos analíticos 
ou estruturais, a história escrita muitas vezes tem de separar. Economia, 

política, raça, classe e gênero vêm todos juntos nas vidas e momentos dos 

indivíduos, grupos e raças (...). Filmes nos dão uma imagem tão obvia do 

passado – de prédios, paisagens e artefatos – que talvez não vejamos o que 
isso faz com o nosso senso de história. Os filmes certamente nos dão uma 

noção de como eram usados os objetos comuns (2009. p. 368 – 369). 
 

 Ao analisar as obras cinematográficas é possível perceber a influência das imagens na 

sociedade. Em especial, o cinema, que ganha cada vez mais a atenção de pesquisadores, sendo 

uma das principais mídias de massa, principalmente quando o que está sendo representando 

traz consigo uma historicidade, ou seja, elementos fundamentais que marcaram uma época. 
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Nesse sentido, a relação entre história e cinema pode ser compreendida como uma evolução 

necessária e, até certo ponto, inevitável da história enquanto ferramenta de análise social. 

Portanto,  

 

a história (tal como praticamos) é um produto ideológico e cultural do 

mundo ocidental em um momento específico de seu desenvolvimento no 

qual a noção de verdade “científica”, baseada em experiências replicáveis, 
foi transportada para as ciências sociais, inclusive a história (na qual 

nenhuma experiência desse tipo é possível). A história, na verdade, não 

passa de uma série de convenções para se pensar sobre o passado. Essas 

convenções mudaram ao longo do tempo – desde enredos de Heródoto até o 
cientificismo de Hanke – e obviamente mudarão no futuro (ROSENSTONE, 

2010, p. 195).  

 

 Afinal, como afirma o cineasta alemão Wim Wenders, “Todos nós sabemos que a 

‘palavra’, a ‘palavra falada’ ou a ‘palavra escrita’, pertencem à cultura do passado. E que o 

futuro de nossa cultura é a ‘imagem’. E este futuro... recém começou” (De Volta ao Quarto 

666, 2008). Woody Allen, em seus filmes históricos, incorpora tanto essa percepção da 

importância do audiovisual como transmissor de elementos culturais, conforme citada por 

Wenders, quanto os elementos teóricos apontados por Rosenstone para a identificação do 

chamado filme histórico. Temos nesses filmes de Woody Allen a intenção explícita de 

representar o passado, fazendo isso por meio de uma recriação do ambiente histórico, com a 

característica de fazer isso a partir de dois elementos fundamentais: o uso da narrativa irônica, 

que trabalharemos de modo mais detido no terceiro capítulo, e a presença de discussões 

acerca da identidade judaica. Sendo esse um tema que aparece de modo constante em sua 

obra, tanto nos filmes históricos quanto nos ambientados no tempo contemporâneo.  

 

2.2. Assimilação e transformação cultural em Zelig (1983)  

 

Woody Allen é amplamente conhecido por retratar o universo social e psicológico das 

elites nova-iorquinas. Muitas vezes é questionado por não adotar um universo de interesse 

mais amplo, ficando restrito na representação de poucos cenários e alguns tipos socialmente 

privilegiados. Acreditamos que um artista não pode ser julgado em função de seu 

engajamento ou falta de engajamento político e social, mas se sua obra, enquanto produto 

artístico funciona ou não, possui ressonância ou não. Caso contrário, em casos extremos, 

grandes artistas como o escritor Celine, a cineasta Leni Riefensthal e o filósofo Heidegger, 
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simpatizantes do nazismo, deveriam ser esquecidos pela história, não via percepção crítica de 

sua produção, mas em função de censura prévia.   

Ao mesmo tempo, acreditamos ser redutora essa imagem de Woody Allen como porta-

voz das elites dos Estados Unidos. Em parte considerável de seus filmes surgem, algumas 

vezes explicitamente, outras nas entrelinhas, a delicada problemática das relações raciais nos 

Estados Unidos. Destacadamente, a questão dos judeus, que apesar de relativamente bem 

integrados à sociedade, ainda existe inegáveis rusgas e preconceitos contra a nação de Abraão.  

A problemática relativa a identidade judaica no mundo moderno tem sido repensada, 

uma vez que  

 

para muitos – judeus e não-judeus – a identidade judaica de um indivíduo 

decorre de sua descendência de pais judeus ou pelo menos de uma mãe 
judia. (...) Além disso, à atribuição de nascimento associam-se características 

religiosas e culturais, assumidas como praticamente naturais (...). Alguns 

estudos recentes têm questionado este conceito de judeus, principalmente 
pelo fato de que ele não se aplica a muitos indivíduos, seja por não 

praticarem a religião judaica, seja por se distanciarem da comunidade 

judaica e de suas práticas culturais e sociais, mantendo, apesar disso, a 
identidade judaica (BRUMER, 1998, p.175). 

 

 Woody Allen, pelo que se sabe de sua biografia, parece representar esse grupo de 

judeus desligados da tradição e do espírito de corpo. Talvez por isso resolveu refletir sobre 

essas questões no filme Zelig (1983), em que a questão da identidade, e a identidade judaica 

em particular, é o guia da narrativa.   

Nem sempre o cinema teve essa preocupação de pensar sobre as identidades. No artigo 

“Exclusão e Globalização: racismo e cultura”, de Jorge Nascimento, publicado no livro Um 

Tigre na Floresta de Signos, organizado por Edimilson de Almeida Pereira, encontramos a 

seguinte reflexão:  

 

Dando como exemplo a indústria cinematográfica, nos diz que nos anos 60 

as principais estrelas do cinema mundial eram Alan Delon, Catherine 

Deneuve e Marcello Mastroianni e que hoje, se você vir os filmes deles, eles 
parecem muito étnicos, europeus. A razão é que na década de 80 globalizou-

se o sistema de estrelado de Hollywood (NASCIMENTO, 2010, p. 700). 

 

Portanto, a partir da década de 1960, sintomaticamente a década na qual Woody Allen 

começou seu trabalho no cinema, surgiram artistas de importância que colocaram em 

evidência a questão étnico/racial: de Sidney Poitier até Eddie Murphy, Bruce Lee ou Andy 

Garcia. Se tais figuras sempre existiram na indústria cinematográfica, pela primeira vez estão 
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no centro do palco. É justamente nesse período que aparecem os mais importantes filmes 

enfocando a temática negra (Adivinha Quem Vem Para Jantar, 1967), hispânica (Amor, 

Sublime Amor, 1960, e La Bamba, 1987) e oriental (a explosão dos filmes de Kung Fu). 

Curiosamente, foram poucos os filmes que enfocaram a questão judaica, talvez um assunto 

tabu em Hollywood, em que grande parte dos grandes executivos dos estúdios eram judeus. 

Algo que fica evidenciado no livro O Gênio do Sistema, de Thomas Schatz, é que foram 

produtores judeus que construíram a fórmula clássica de produzir filmes em Hollywood. 

Conforme lembra Gerald Messadié,  

 

não se pode deixar de mencionar, nem que seja paralelamente, o papel dos 
promotores judeus em uma das indústrias mais especificamente americanas, 

o cinema. Foi em grande parte graças a homens como Samuel Goldwyn, 

Willian N. Selig, Jesse Lasky, Louis B. Mayer, AdolphZukor e outros que 
Hollywood se tornou um dos centros de irradiação cultural internacional 

(2003, p. 288 – 289). 

 

Apesar dessa influência, obras como Êxodos (1960), com Paul Newman, baseado no 

Best-seller de Leon Uris, sobre a criação do Estado de Israel, e o musical O Violinista no 

Telhado (1964), sobre judeus russos, são exceções.  

A produção de Woody Allen, de algum modo, surgiu para suprir essa lacuna. Mas se 

ele foi sutil ao incluir cenas sobre racismo e anti-semitismo em, por exemplo, Annie Hall 

(1977), Crimes e Pecados (1989), Bananas (1971) e Hannah e Suas Irmãs (1986), Allen foi 

explícito ao tratar desses temas no falso documentário Zelig. Nessa obra o cineasta produz um 

verdadeiro mosaico sobre a subordinação racial. Sua estética crítica é uma riquíssima fonte 

para pesquisa histórica sobre esse tema.    

 O campo imagético cada vez mais se amplia no espaço do saber e do conhecimento na 

busca de compreender os desdobramentos sócio-culturais dessas diversas formas de expressão 

artística, seja nas artes plásticas, na fotografia, na televisão e também no cinema. Não é à toa 

que a invenção dos irmãos Lumière, que não creditavam de início em sua importância, o 

cinema é considerado a Sétima Arte. Pensar em uma criação artística que tem como matéria a 

imagem e até sons mediados pela câmera é no mínimo constatar que o cinema possui sua 

autonomia e interdependência, ou seja, sua inserção entre as artes e sua capacidade de 

dialogar com o cotidiano, além das formas de se expor ou até mesmo se ocultar, interagindo 

com as nossas vidas e influindo de alguma maneira em nossa forma de ver o mundo. O que 

nos remete logo de imediato a estreita relação que existe entre cinema e as culturas das quais 

recepcionam essa linguagem cinematográfica. 
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É exatamente a partir desta forma de representar o passado, principalmente na década 

de 1960, com o crescimento da mídia visual é que as discussões sobre cinema no âmbito das 

ciências humanas, e mais precisamente dentre os historiadores vai ganhar enfoque e amplitude 

estabelecendo discussões importantes no que se refere à linguagem cinematográfica. Os 

historiadores passaram a se interessar pelas mídias visuais para transmitir o passado 

explorando a encenação dos fatos históricos na tela e a maneira pela qual a história se 

apropria de sua representação cinematográfica. Isso nos faz pensar em um mundo que é 

representado na tela e um novo mundo visual do passado. Uma mídia que para alguns poderia 

ser considerada de início com um direcionamento para o entretenimento, hoje é objeto de 

estudo dentre diversas áreas do conhecimento. 

Talvez para a História o termo “filme histórico” é comumente mais usado para 

designar aquele filme que tenta recriar o passado realisticamente. A nossa relação com o 

passado nas formas contemporâneas de expressão é algo que, provavelmente, cedo ou tarde 

aconteceria devido às transformações que ocorreram e não param de ocorrer no que diz 

respeito aos domínios e técnicas de reprodução fílmica e/ou imagética. Mesmo quando 

sabemos que um filme possui representações fantasiosas ou até mesmo ideológicas, percebe-

se o quanto os filmes afetam a maneira de como vemos o passado.  

A possibilidade de dar vida ao passado foi uma mensagem também transmitida por um 

dos nomes mais importantes no que se refere à produção de filmes históricos, D. W. Griffith
6
. 

Ele ressaltava que a maior contribuição do cinema havia sido o tratamento de temas 

históricos. Em O Nascimento de Uma Nação (1915), encontramos um filme com pano de 

fundo histórico que serve para ilustrar a perspectiva sócio racial do diretor. Nesse caso, uma 

perspectiva racista. O longa-metragem é, em síntese, uma apologia ao grupo radical Ku Klux 

Klan. Segundo sua tese, a KKK surgiu para preservar a pureza civilizacional e racial dos 

Estados Unidos. Os heróis da narrativa se vestem como fantasmas, com o manto branco que 

caracteriza a KKK, para lutar contra negros, que assaltam e atacam sexualmente moças 

caucasianas. É um equivoco dizer que O Nascimento de Uma Nação é apenas fruto de seu 

tempo, a segunda década do século XX. Na verdade, foi controverso desde seu lançamento. 

Porém, ainda assim, foi o primeiro filme a ser exibido em sessão de gala na Casa Branca. 

Portanto, apesar de seu absurdo mote central, foi aceito como possibilidade concreta de 

interpretação da história oficial.  

                                                             
6
 D. W. Griffith é considerado o principal criador da linguagem cinematográfica. Antes dele, os filmes eram 

basicamente teatro filmado. Griffith dirigiu alguns dos primeiros grandes filmes históricos feitos no cinema, 

como O Nascimento de uma Nação (1915) e Intolerância (1916), nos quais mostra a possibilidade de dar vida ao 

passado e reconstruir os grandes acontecimentos da história na tela. 
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Atualmente, as mídias visuais são, provavelmente, as principais transmissoras da 

história pública. O audiovisual, o cinema em particular, se constituiu numa ferramenta de 

divulgação científica. Não por acaso, filmes e séries procuram adotar cada vez mais discursos 

tidos como realistas quando se trata de temas históricos. Às vezes os resultados são positivos, 

outras vezes não.  Por isso é importante discutir sobre como os filmes trabalham para criar um 

mundo histórico e o pensamento histórico que encontramos na tela. Diferente do que temos 

enquanto história nos livros didáticos e nos modelos tradicionais de interpretação da história. 

Como narrativas históricas escritas, os filmes não são espelhos que mostram uma realidade 

extinta, o que nos demonstra o estabelecimento de uma relação, um reflexo, um comentário 

ou até mesmo uma crítica. O filme e a história escrita representam o mundo de maneiras 

diferentes. 

Os filmes também como as fontes escritas passam por manipulações e influências. A 

imagem é, sobretudo, um código visual de uma época, é a interpretação do que se vê e como 

se vê. O que compreende um lugar complexo, uma constelação de significados. As imagens 

são construções, assim como nos diz o historiador francês Marc Ferro, a imagem é produtora 

da História e como tal uma modalidade de discurso sobre o passado. O cinema produz 

orientação e identidade com lógica própria, que possui as imagens e a narrativa.  

O documentário é uma das formas mais populares de representação do passado 

histórico. A noção que se tem logo de imediato quando se fala de documentário é o acesso 

direto a História e sua proximidade com a história tradicional para refletir o mundo real. O 

filme histórico é para além de uma coleção de fatos. Existe uma linguagem fílmica, sendo 

necessário aprender a interpretar. Contudo, a despeito de todas essas possibilidades 

 

ao examinar filmes documentários baseados na “realidade”, e filmes 

ficcionais, devemos estar atentos para o fato de que a realidade pode ser tão 
falsa, construída ou manipulada, quanto pode ser real uma situação encenada 

num filme de ficção. Por isso, documentários, filmes ficcionais ou de 

reconstituição histórica têm o mesmo valor para o historiador na medida em 
que o “real” e o “imaginário” são igualmente História e ambos são 

resultados de uma “construção” (PEREIRA, 2012, p. 30). 

 

O filme Zelig (1983) representa um bom material para refletirmos sobre essa 

construção do real no gênero documentário. Uma das marcas de Woody Allen é o foco que 

ele dá em seus filmes para a sátira enquanto uma crítica política no cinema. Em Zelig o 

documentário é apresentado como invenção da realidade. O que nos instiga a pensar e até 

mesmo repensar o status de verdade dos documentários na estratégia performática do cinema. 
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Uma vez que a forma pela qual ele sensibiliza o público, é antes de tudo, por meio da ironia 

fina, gags explícitas e sátiras inteligentes. Dessa forma o hibridismo cultural e a performance 

identitária, ou seja, fruto de encontros culturais, estão presentes em Zelig quando é posto a 

discussão sobre a questão judaica. Para isso, são elaboradas estratégias performáticas de 

agenciamento da qual nos fala Homi Bhabha (1998). A história dos judeus trata-se de um 

povo de identidade intervalar, que estão à procura do seu lugar no mundo. É dessa maneira 

que Woody Allen retrata o personagem Leonard Zelig. 

 As referências que são explicitadas em Zelig nos permitem pensar o documentário 

enquanto uma forma de representar o mundo real e o seu tratamento criativo da realidade. É 

por isso que Rosenstone destaca que o filme pode ser tão ou mais complexo que o texto 

escrito. Para ele,  

 

o filme muda as regras do jogo e cria seu próprio tipo de verdade, um 

passado em níveis múltiplos que tem tão pouco a ver com linguagem que é 

difícil descrevê-lo de forma adequada em palavras. Certamente, o mundo 
histórico criado pelos filmes é potencialmente muito mais complexo do que 

o texto escrito. Na tela, várias coisas acontecem ao mesmo tempo – imagem, 

som, linguagem, até texto -, elementos se respaldam e se contradizem 
criando um campo de significado que difere da história escrita na mesma 

medida em que a história escrita diferiu da história oral. Essa diferença nos 

possibilita especular se a mídia visual representa uma grande mudança na 
consciência de como pensamos sobre o nosso passado. Se isso for verdade, 

talvez os nossos historiadores cineastas estejam sondando as possibilidades 

do futuro do nosso passado (2010, p. 233 – 234). 

 
 

Zelig é conciso no que diz respeito a sua construção dramática. Para fazer-se perceber 

os importantes momentos históricos vivenciados ao longo da produção que influenciam direta 

ou indiretamente a identidade de Leonard Zelig, interpretado por Woody Allen, usa o recurso 

do falso documentário. Fotos, imagens em movimento, áudio e outros elementos, tudo é 

usado para discutir quem verdadeiramente é esse homem em crise de identidade. O filme é 

complexo e repleto de efeitos especiais que conferem maior plausibilidade a narrativa 

apresentada de modo proposital para fazer uma sátira histórica.  

Leonard Zelig é tratado como um camaleão humano. Uma figura que muda, 

psicológica e fisicamente, de acordo com a situação. Seu objetivo é ser aceito. Se estiver entre 

homens negros, transforma-se em negro. Se estiver entre índios americanos nativos, 

transforma-se em um índio estereotipado. Certamente, essa busca por identidade foi 

trabalhada por Allen como uma forma de pensar o próprio conceito de “raça” no continente 
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Americano, na qual a miscigenação ocorreu em certas áreas e em outras era um tabu. Posto 

isso, convêm analisar que: 

 

a ideia de raça em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da 

América. Talvez se tenha originado como referências às diferenças 
fenotípicas entre conquistadores e conquistados, mas o que importa é que 

desde muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas 

biológicas diferenciais entre esses grupos. A formação de relações sociais 
fundadas nessa ideia, produziu na América identidades sociais 

historicamente novas: índios, negros, mestiços, e redefiniu outras 

(QUIJANO, 2005, p. 227). 

 

Zelig representa essa redefinição? Se é o caso, não vem do nada. “O ser humano age 

sempre a partir de sentidos e compreensões, estando imerso na linguagem, nos mecanismos de 

cognição e na presença de visões culturais historicamente construídas” (PADUA, p.7). Essa 

percepção justifica o fato de Zelig sempre se metamorfosear em tipos com algo de bizarro, 

estereótipos do que ele deseja ser. Mesmo assim ele não é falsário ou aproveitador. É alguém 

que, na tentativa de encontrar sua identidade em meio ao mundo caótico, obriga-se a imitar 

física e mentalmente qualquer pessoa que esteja em sua companhia, revelando uma 

personalidade múltipla.  

 Esmagado pela diversidade, sem inicialmente aceitar sua identidade, Zelig é alguém 

que busca a proteção do grupo. Não quer se destacar, mas se misturar. Estranhamente, torna-

se uma celebridade, quando desejava passar pelo mais comum dos homens.  

A trama de Zelig tem a participação de nomes importantes da academia e da cultura 

dos Estados Unidos, para conferir um tom realista à produção. Comentam sobre o fenômeno 

Zelig, sua fama, os brinquedos e a dança que inspirou. Um jogo de consumo criado a partir do 

surgimento do seu personagem enquanto celebridade repentina. Para citar alguns desses 

nomes, destacamos a ensaísta Susan Sontag, o escritor Saul Bellow e o historiador John 

Morton Blum. Todos eram amigos pessoais de Woody Allen que aceitaram participar dessa 

“brincadeira”: emprestar a força de suas reputações para dar verossimilhança a uma 

falsificação histórica, que se faz inofensiva e crítica, na medida em que não pretende ser 

levada a sério. Sendo uma piada, critica verdadeiros projetos de reinvenção da história 

produzidos por, digamos, Hitler e Stálin
7
.    

Um dos principais temas em Zelig é a da cultura das celebridades que caracterizou o 

século XX (e XXI). Zelig é um verdadeiro Mr. Nobody ou Joe Doe, o Zé Ninguém dos norte-

                                                             
7 Hitler e Stálin costumavam reescrever a História a partir das conveniências políticas do momento. Vários 

textos, fotos e filmes foram manipulados de modo a excluir certas personalidades que se tornaram incômodas. 

Essa premissa serviu de inspiração para o romance 1984, de George Orwell. 
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americanos. Passa a vida no anonimato até se tornar conhecido por ser constantemente visto 

perto de pessoas célebres, como o Papa Pio XI, Hitler, Chaplin etc. Como resultado ele 

mesmo se torna célebre. Não por suas qualidades, mas por um “defeito”, ou por outra um 

problema de saúde psicológica. Woody Allen critica o fato, observado por Andy Warhol, que 

“todos teriam direito a quinze minutos de fama”, mesmo sem ser necessariamente especial. 

Zelig foi esquecido, como quase sempre acontece com essas celebridades de ocasião, sendo 

preciso no universo ficcional do diretor, recorrer a Susan Sontag, Saul Bellow e John Morton 

Blum, guardiões simbólicos da memória coletiva, resgatá-lo do esquecimento, a partir de suas 

lembranças pessoais e, supõem-se, estudos que fizeram sobre o assunto. E é por isso que 

Zelig, semi-esquecido, sobrevive nos depoimentos sobre eles e nos registros eletrônicos de 

sua própria voz. 

 

 

Figura 09: fotograma de Zelig (1983). Tempo: 0:15:34 

 

 A fama de Zelig faz com que surjam diversos produtos ligados a sua figura surreal. 

Uma delas é a popularização da chamada “Dança do Camaleão”. O fotograma selecionado 

mostra o momento em que casais, embalados pelo ritmo louco advindo da recente Era do 

Jazz, praticam a dança. Seus passos são marcados por uma junção entre coreografia corporal e 

facial. Os casais fazem passos emulando camaleões descobertos em um quintal, tentando 

fugir, alternando movimentos rápidos e relativamente lentos, dando a dança um sentido 

levemente desconexo. Ao mesmo tempo, mostram as línguas uns para os outros, fazendo 

caretas que procuram reproduzir o que seria a face reptiliana de um camaleão.  
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 Mas, como se percebe na imagem, a língua não é mostrada como um movimento 

espontâneo, tampouco de modo ameaçador, a língua aqui ganha um reforço em seu aspecto 

sexual. Uma forma animalesca de sedução. A “Dança do Camaleão” é, sobretudo, uma dança 

de acasalamento, um ritual erótico pré-coito. Pressupõe certa intimidade do casal, a ponto de 

que o ato obsceno de se mostrar a língua seja normatizado. Essa intimidade que pode se 

construir inclusive durante a dança. Possivelmente, Woody Allen pensou a “Dança do 

Camaleão” como uma variação de ritmos considerados indecentes no final do século XIX e 

início do século XX, como o foxtrote e o maxixe.   

No livro de entrevistas Woody Allen por Woody Allen, Stig Björkman levanta uma 

questão sobre esse desejo de aceitação dentro da sociedade americana no entreguerras.  

 

SB: O filme começa em 1928, na “era do jazz”. Você acredita que muitas 

pessoas dessa época, entre as duas grandes guerras e no início do nazismo, 
tinham o mesmo dilema de Zelig em querer se adaptar, em querer se 

encaixar?  

WA: Acho que isso é algo eterno e universal. Muitas pessoas têm a sua 

própria integridade, mas muitas outras carecem desta qualidade e imitam 
aqueles com quem estão andando. Se estão com gente que defende um 

determinado ponto de vista, elas concordam com essa gente (s/d, p. 141). 

 

Seria um dilema universal, não necessariamente épico, mas um problema da pessoa 

comum. Nesse sentido, justifica-se a opção por narrar a trajetória de Zelig por meio da 

linguagem documental. Em tese, um documentário pode tratar de qualquer tema. Inclusive 

sobre o cotidiano mais comum, como já foi feito. Inicialmente, conta Woody Allen que 

 

Zelig não era para ser um documentário quando comecei a escrever. Lembro 

que as primeiras páginas eram sobre um cara que trabalha na televisão 
pública, e aos poucos foi acontecendo nos dias de hoje, como uma história 

realista. Aí pensei comigo: isso daria um bom documentário de época. Então 

foi uma fusão de duas coisas (LAX, 2009, p. 72). 

 

Essa mudança se justifica pelo fato de que, para o espectador comum, a linguagem do 

documentário produz efeito de verossimilhança. É uma sensação de “verdade” que a ficção 

pura não produz. Rosenstone afirma que 

 

o documentário reflete ostensivamente o mundo de forma direta, possuindo o 

que foi chamado de relação “indexativa” com a realidade – que significa que 

ele nos mostra o que estava ali, na frente da câmera, em um dado momento 
e, em teoria, o que teria estado ali de qualquer maneira se a câmera não 

estivesse presente. Isso em oposição ao filme dramático, que precisa 
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construir e encenar elaboradamente um mundo que, depois, é filmado 

(ROSENSTONE, 2010, p. 109). 

 

A certa altura do filme, é dito que a história de Zelig representa a história dos judeus 

na América. Segundo Gerald Messadié, em História Geral do Anti-Semitismo,  

 

a tolerância americana em relação aos judeus a partir do século XVIII 

explica-se por quatro fatores. O primeiro foi a necessidade de mão-de-obra 
(...) Qualquer imigrante que possuísse alguma aptidão em não importa qual 

domínio tinha certeza de encontrar emprego rapidamente. De mais a mais, a 

maioria dos imigrantes judeus era jovem (...) e particularmente qualificada. 
A segunda razão é que, antes da Guerra de Independência a carência de mão-

de-obra coincidiu, no pensamento das autoridades inglesas com o desejo 

mais ou menos confesso de despachar para o além-Atlântico seus 

“excedentes” de judeus (...). O terceiro é que os imigrantes se reagrupavam 
entre si, nas cidades, nas comunidades rurais, nos estados, onde 

resconstituíam microcosmos de seus países de origem (...). Quarta e última 

razão: seitas religiosas proliferavam particularmente na América, terra 
virgem, não existindo comunidade suficientemente grande para exercer 

fortes pressões sobre os judeus nem os obrigavam a se converter ou para 

persegui-los (2003, p. 287). 

 

Portanto, a tolerância WASP (“White, anglo-saxonandprostestant” ou “branco, anglo-

saxão e protestante”), para com os judeus se constituiu inicialmente em uma necessidade 

logística, sendo de algum modo confortável para os judeus no sentido de que essa necessidade 

suplantava o preconceito, sobretudo considerando que os grupos de imigrantes se isolavam. 

Na prática, esse afastamento em “gueto” represava o preconceito pré-existente e importado da 

Europa. Os judeus, mais do que um grupo étnico, eram vistos como uma comunidade 

religiosa. E “devido ao seu sentido de isolamento, os judeus não eram considerados 

universalmente um ´povo amável`” (ROSENBERG, 1992, p. 15).  

Ironicamente, quando Zelig se torna rabino na França, sugere que o mandem para a 

Ilha do Diabo, numa óbvia referência ao Caso Dreyfus
8
. Mas o que domina o filme é o desejo 

de incorporação. Não por acaso, Zelig pertence a uma das primeiras gerações de judeus que 

minimizaram a relação entre prática social e prática religiosa como determinante identitário. 

O próprio Woody Allen é herdeiro dessa tradição: um judeu ateu. “A contradição, a 

diversidade de interpretações e a abertura a todos os significados possíveis são típicas do 

pensamento judaicos e um dos seus grandes méritos” (SHUA, 2005, p. 12). 

                                                             
8 O Caso Dreyfus foi um acontecimento político marcado por um escândalo que ocorreu na França. Um oficial 

do exército francês de origem judaica foi processado de modo fraudulento tendo como pena a condenação de sua 

ida para a Ilha do Diabo (uma colônia penal francesa onde os mais perigosos criminosos cumpriam pena). 
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Leonard Zelig parece ser um indivíduo basicamente urbano. O que é 

consideravelmente comum entre os judeus, uma vez que “a dispersão dos judeus da terra de 

seus antepassados transformou a maioria deles em um povo urbano, em vez de uma nação de 

camponeses que cultivavam o solo” (ROSENBERG, 1992, p. 18). Nascido e criado na cidade, 

Zelig é um judeu de Nova Iorque, a cidade cosmopolita e múltipla por definição. De acordo 

com Richard Sennett “a história do multiculturalismo ganhou muito com esse tecido urbano 

camaleônico” (2001, p. 292).  

A produção é ambientada nas décadas de 1920-1930, utilizando-se de imagens reais da 

época inserindo os atores com o auxílio de efeitos especiais. Utilizou-se, além da colagem de 

tomadas novas em cenas de multidão, o Chroma key: uma técnica que consiste em colocar 

uma imagem sobre a outra, formando uma só cena. Dessa forma, Woody Allen conseguiu 

fazer Zelig jogar beisebol com Babe Ruth e esteve presente em um dos discursos de Hitler. 

Foi inovador, inspirando a posterior utilização de estratégias narrativas semelhantes em filmes 

como Cliente Morto Não Paga (1982) e o vencedor do Oscar Forrest Gump (1994). 

Na construção estética de Zelig, Woody Allen buscou inspiração em diversos clássicos 

da sétima arte em diferentes escolas cinematográficas. A citada cena com Hitler, 

provavelmente, foi inspirada na pioneira inclusão que Orson Welles fez do líder nazista em 

Cidadão Kane, de 1941. Assim como a festa em que F. Scott Fitzgerald primeiro nota Zelig 

ocorre em um tipo de Xanadu, a mansão de Kane. Woody Allen ironiza o fato de que a 

organização cinematográfica alemã BUFA (Bildund-Film-Aktiengesellschaft) era “claramente 

política e aliada próxima do esforço de guerra: o primeiro parágrafo de seu estatuto a 

descrevia como uma ‘instituição militar`” (PEREIRA, 2012, p. 45). 

Ao mesmo tempo, obviamente, essa transformação de Zelig em um soldado de Hitler é 

a suprema ironia de Woody Allen às concepções pseudo-cientítificas do Partido Nazista 

quanto a questão da raça. Para exaltar o arianismo, todas as outras “raças” seriam inferiores. 

Considerando esse contexto,  

 

os judeus não poderiam estar ausentes dessa concepção racista. Aos olhos de 

Hitler, eles formavam uma raça parasita que explorava o trabalho dos povos 
entre os quais se haviam instalado: uma raça por natureza destruidora, 

incapaz de contruir seu próprio Estado, uma raça cuja atividade visavam 

dominar o mundo (...). Concepção delirante, que ignorava a diversidade da 
diápora judaica e dos movimentos em sentido contrário que a percorriam 

(BURRIN, 1990, p. 19 – 20). 
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Quando Zelig anda pelas paredes vemos uma referência ao Surrealismo. Ao mesmo 

tempo, Woody Allen brinca com os dogmas do Expressionismo alemão. Assim como filme 

marco do Expressionismo, O Gabinete do Doutor Caligari (Das Kabinett des Doktor 

Caligari), dirigido por Robert Weine em 1919, Zelig também se passa em grande parte em um 

hospital psiquiátrico. Se no filme de Weine toda a nação alemã é representada por um 

personagem em busca de sua identidade, em Zelig, talvez fruto do personalismo e 

individualismo norte-americano, essa busca conjunta se reduz a um só indivíduo que inspira 

amor ou ódio, em toda nação. Não é por acaso que o lado norte-americano das primeiras 

décadas do século XX está presente. Se a Alemanha vivia o entreguerras e a ascensão do 

nazismo, os Estados Unidos viveram a montanha russa que levou dos anos loucos até a crise 

de 1929. 

 Analisando alguns fotogramas de Zelig, podemos verificar na prática de que forma 

Woody Allen traduziu essas ideias em imagens. Para realizar esse exercício optamos por usar 

o trecho onde Zelig é visto de relance em um cinejornal sobre a ascensão do nazismo, 

transfigurado em um jovem alemão, alistado no exército. A primeira e mais superficial 

referência humorística seria o fato de que um judeu estaria se passando por ariano, jogando 

por terra a pseudociência nazista. Porém, os fotogramas trabalham os temas do filme de 

maneira mais sutil e integrada com o roteiro. Um historiador fala, comentando o caso do 

desaparecimento do camaleão humano e sua identificação entre nazistas, “E o fascismo 

oferece a Zelig esse tipo de oportunidade, para que ele pudesse se tornar anônimo”. O desejo 

do personagem é o de desaparecer na multidão para estar protegido na multidão, ser igual 

entre iguais. O fascismo esmaga individualidades, ficando claro os motivos pelos quais 

imigrou para a Europa. 

 Em termos de imagem podemos observar que Hitler, colocado estrategicamente a 

esquerda do quadro, ocupa com destaque todo o primeiro plano. O outro nazista em primeiro 

plano está com o rosto cortado pela metade. O Führer é o dono do espetáculo que se produzia 

nos eventos do Partido Nacional Socialista, eclipsando as outras figuras. Está sorrindo, o que 

força ainda mais a atenção em sua persona carismática. Ao fundo notamos diversos jovens 

soldados alemães observados Hitler com ar de admiração. Alguns também sorriem. Estão 

felizes por estar ali. Estão diante de uma celebridade. O único que pode ter o direito de ser um 

diferente entre iguais. Num olhar desatento, todos os soldados se parecem. Representando 

uma massa de fãs, apenas isso.   
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Figura 10: fotograma de Zelig (1983). Tempo: 1:05:18 

 

 

Figura 11: fotograma de Zelig (1983). Tempo: 1:05:24 

 

 O ponto de fuga da imagem é a bandeira, representante máxima do nacionalismo 

pretensamente defendido pelo partido nazista. Em seu centro há um soldado, que olha para 

Hitler. Numa situação normal, depois do Ditador, esse soldado seria a figura de maior 

destaque da imagem. Está exatamente no ponto de fuga. Mas não é. Zelig está a sua direita. O 

espectador do filme só percebe isso quando, no segundo quadro, destacam-no com um 

círculo. Woody Allen conseguiu esconder seu personagem, tornando-o invisível, diluído na 
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massa, talvez tendo sido reconhecido por mero acaso, possivelmente por espiões norte-

americanos, designados para destrinchar o cinejornal.    

 Importante notar que Zelig está escondido não apenas na multidão, mas também nas 

sombras. Seus olhos, assim como do outro soldado no ponto de fuga, estão encoberto pela 

sombra do quepe. Possivelmente uma referência ao sentido histórico sombrio do nazismo, em 

particular para os judeus. Estão cegos, pela escuridão. Por isso servem ao Führer.   

 Em paralelo a isso, quando Hitler vira o rosto para a multidão, como pode ser 

observado no segundo fotograma selecionado, o Führer não olha para o ponto de fuga. Seu 

olhar é direcionado para Zelig. Olha mas não vê. Não reconhece ali um judeu, um 

representante do povo que insanamente escolheu como inimigo. Está cego, não pelas sombras, 

mas pela loucura da fama e poder. Woody Allen reduz Hitler a uma diva orgulhosa e 

enganada. Uma celebridade vaga e sem conteúdo.    

Importante notar que o grande feito que fez com que Zelig passasse de curiosidade 

científica para herói nacional foi uma réplica ridícula da realização de Charles Lindbergh
9
: 

cruzar o Atlântico em um pequeno avião, mas de cabeça para baixo. Conscientemente, 

Woody Allen usou as cenas reais do desfile de Lindbergh por Nova Iorque como se fossem de 

seu herói falho. Zelig representa uma tendência que começou há décadas: as pessoas são 

especiais por serem famosas não são famosas por serem especiais. Hoje vivemos o 

agigantamento dessa tendência. 

Para, além disso, é interessante notar que mesmo sendo membro de uma minoria que 

passou por períodos de perseguição na América, mas conseguiu se transformar, ainda que por 

um breve período, numa figura respeitada, e até heroica. Isso só foi possível porque “o anti-

semitismo das Américas constituiu-se, pois, em um pálido reflexo do anti-semitismo europeu. 

Teria sido assim graças ao afastamento das regiões devoradas pelo ódio que devastava a 

Europa naquelas mesmas épocas? É plausível” (MESSADIÉ, 2003, p. 294). Zelig vai até 

essas regiões, na ocasião dominadas pelo fascismo, e volta vencedor apesar de tudo estar 

contra ele. É como se sua vitória fosse uma ação de resistência ao Holocausto. Isso porque, “o 

holocausto judeu será, de algum modo, um desastre irracional intra-europeu, fruto longínquo 

do Iluminismo” (DUSSEL, 2010, p.391). Zelig colocou o surreal contra o irracional e saiu-se 

triunfante, de algum modo derrotando o pragmatismo moderno em sua própria trajetória. 

Essa integração da história pessoal de Leonard Zelig aos fatos importantes da História 

Universal não ocorre por acaso, pois 

                                                             
9 Charles Augustus Lindbergh foi um importante pioneiro na aviação estadunidense. Ele ganhou notoriedade por 

ter feito o primeiro voo transatlântico sem escalas no ano de 1927. 
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no âmbito político-cultural, o judaísmo moderno pode ser subdividido em 
duas grandes correntes: a religiosa e a nacionalista, ambas pretendendo 

integrar o judaísmo à vida moderna social e política moderna. (...) Enquanto 

os movimentos de renovação religiosa tinham, em geral, uma coloração 
liberal, o movimento nacionalista era, majoritariamente, socialista (SORJ, 

2001, p. 120). 

 

 Por isso, nas entrelinhas, percebe-se discussões sobre o sionismo, o Holocausto e 

outras questões correlatas.  

O filme Zelig está relacionado e influenciado pelo contexto da época em que é 

retratada a produção, desde o período pós-guerra os filmes abrem novas possibilidades de 

explicação dos comportamentos coletivos e suas mentalidades permitindo construir algumas 

análises diferentes ou ao menos, destituídas em parte pelos documentos tradicionais. Desta 

forma,  

 

os filmes, pois, nos levam a repensar a historicidade da própria história, 

através da reflexão que se impõem sobre as modalidades de narrativas, assim 
como a propósito da questão do tempo, tanto quanto a propósito da relação 

entre realidade e representação, verdade e ficção na história (LAGNY, 2009, 

p. 100). 

 

Zelig traz à tona uma discussão relevante que é destacada por Rosenstone (apud 

LANGNY, 2009:109) a respeito do estudo do filme histórico/verdade histórica a partir dos 

filmes pós-modernos, como ele mesmo descreve. Os filmes pós-modernos não são 

organizados por uma narrativa linear tradicional. Os filmes são fragmentados o que permite a 

multiplicidade de pontos de vista e às vezes provoca anacronismos, possibilitando diversas 

interpretações e reflexões o que torna as explicações do historiador frágeis ante a narrativa 

apresentada. Isso ocorre mediante os diversos fatores, como por exemplo, a mistura de efeitos 

reais, descrição dos eventos com indicações contraditórias. 

Estes elementos estão presentes em Zelig uma vez que se trata de um falso-

documentário utilizando como narrativa a sátira. A sátira permite justamente este tipo de 

interpretação, dar um sentido de orientação na história e na maioria das vezes fazer uma 

crítica ao que está estabelecido com uma linguagem de ironia que esteve mais presente há 

algumas décadas na literatura, história em quadrinhos, cartuns, e atualmente, também no 

cinema. O filme sugere uma encenação ficcional na narrativa histórica, ou seja, ele apresenta 

a narrativa em forma de um falso documentário propondo uma crítica permitindo também, 

pensar a própria historicidade. 
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Nada no filme é feito por acaso. Cada cena tem seu sentido. Mesmo a mais prosaica e, 

aparentemente, banal. Woody Allen construiu, e manipulou todo um universo para estabelecer 

um estatuto de “consciência” para Zelig. Um universo muito próximo, porém diferente, do 

“real”. A utilização de imagens históricas, fotos, artigos de imprensa e filmes antigos, são um 

bom exemplo. “Refiro-me a fatos convencionados como a substância da história. Mas, se é 

impossível levar a sério a imprensa do próprio tempo, por que o historiador deve tratar velhos 

recortes de jornal como incontestáveis fontes primárias” (VIDAL, 1990, p. 185). Woody 

Allen coloca essa questão em foco, quando cria seu “personagem real” que viveu “fatos reais” 

testemunhados por figuras públicas acima de qualquer suspeita, como Sontag e Bellow.    

Essas figuras testemunham, sobretudo, a tentativa de integração de Zelig, que 

representa o judeu moderno, pois “o judaísmo moderno, em contraposição, quer ser 

sistemático e coerente, centrado no outro, isto é, procurando forçar a convergência e mesmo a 

identidade entre os valores judaicos e os valores modernos” (SORJ. Apud: BRUMER, 1998, 

p.182).   

Colocadas todas essas questões, pensando a partir da proposta de Rosenstone, o filme 

Zelig procura visualizar, contestar ou revisar a história?  

Acreditamos que o preceito que mais se aproxima de seu objetivo enquanto obra de 

arte é o de visualizar a história. Isso acontece porque em momento algum seu enredo modifica 

ou questiona a História Oficial. A trajetória de Zelig seria como uma espécie de nota de 

rodapé nessa história. Zelig teria estado lá, mas sua atuação não necessariamente mudou os 

rumos dos acontecimentos. Exatamente por isso Woody Allen o apresenta como uma 

personalidade esquecida, cuja trajetória estaria sendo reconstruída por meio de seu filme. 

Nesse caso, portanto, o pano de fundo é tão ou mais importante do que o protagonista. Ele não 

apenas ambienta o protagonista, como guia suas ações, que são apresentadas a partir dele. 

Zelig seria outro se “vivesse” em outro período que não fosse o entreguerras. Essa distância 

no tempo, aliás, é fundamental para tornar o personagem crível.  

Se o personagem Zelig procura mostrar-se realista a partir de elementos surreais é 

justamente porque o mosaico da subalternização que apresenta, embora ilustrado por 

exemplos pautados pelo fantástico, é real por si só. Esse ato criativo usando a linguagem do 

documentário está presente não somente enquanto representação, mas também como forma de 

crítica a determinados estereótipos raciais e o enfoque ao fazer histórico que são encenados na 

tela. 

Nesse sentido, ainda nos remetendo a Rosenstone (2009, p. 368 – 369), Zelig “conta a 

história como história, um conto com começo, meio e fim. Um conto que te deixa uma lição 
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de moral”. De fato, o filme, narrado de forma linear, pode ser resumido como a saga de um 

homem em busca de sua identidade, sendo que ele a consegue em um final redentor. “Filmes 

insistem em que a história é a história dos indivíduos. Podem ser homens ou mulheres que já 

são renomados (geralmente homens) ou indivíduos para parecer importantes porque foram 

singularizados pela câmera”. A opção narrativa pela estética do falso documentário reforça 

ainda mais essa tendência. Zelig é a quintessência do homem comum que ganha seus quinze 

minutos de fama uma vez que se torna alvo de interesse público. Essa história só pôde ser 

traduzida em filme porque a mídia “filme nos oferece história como história fechada, simples 

e completa do passado”. Certamente, a vida de Zelig continuou, mas a parte de sua existência 

onde não existiu aventura não provoca o interesse do público e, portanto, não é “história”, não 

sendo “história” não se torna filme. Afinal, “o filme mostra a história como experiência. Ele 

emociona e dramatiza o passado, nos dá a história como triunfo, angústia, alegria, desespero, 

aventura, sofrimento e heroísmo”. Por trás de sua relativa simplicidade narrativa, Zelig revela-

se um grande mosaico de reflexões sobre o passado, colocando na tela, “economia, política, 

raça, classe e gênero”, a partir de um esmerado trabalho de direção de arte, que procurou 

recriar em objetos, roupas, móveis, construções, penteados levando para a tela uma “imagem 

tão obvia do passado (...) nos dão uma noção de como eram usados os objetos comuns”, 

equivalendo a uma aula de história. Sendo fundamental, porém, que o espectador compreenda 

e embarque no jogo estético proposto por Woody Allen.  

Numa passagem do filme, surge o psicanalista Bruno Bettelheim, que apresenta sua 

tese acadêmica que distingue o mito do conto de fadas. Vartzbed cita e comenta esse trecho 

afirmando que 

 

nos mitos o herói sucumbe aos impiedosos decretos do destino, e sua 

conclusão muitas vezes é sangrenta. Já os contos tranquilizam, alimentam 
fortes esperanças. Mostram as angústias, as aspirações, as dificuldades da 

ligação com os outros e apontam soluções possíveis, apresentam uma 

conclusão feliz. Ainda que repletos de horrores, têm por substrato uma 
corrente otimista (VARTZBED, 2012, p. 20) 

 

Em seu conjunto, a saga do camaleão Leonard Zelig é otimista. Considerando esse 

jogo entre ficção e realidade, exposta como uma super-realidade, sua saga seria a história de 

um sopro de esperança para a América, durante tempos sombrios.  

Portanto, em Zelig encontramos elementos que credenciam Woody Allen a ser 

apontado enquanto um cineasta-historiador, conforme os critérios de Rosenstone. O filme usa 

a estratégia do falso documentário para dar credibilidade a sua narrativa surreal ao mesmo 
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tempo em que mantêm a verossimilhança dentro dos critérios internos de sua própria 

narrativa. Em momento algum o filme se torna absurdo, embora sua premissa básica seja, 

num olhar menos cuidadoso, absurda desde a origem. Isso acontece porque a sustentação da 

narrativa de Zelig se utiliza da ironia como linguagem primordial. Trata-se de uma sátira 

histórica.  

Um dos principais autores que trabalhou essa problemática foi o historiador norte-

americano Hayden White, no livro Meta-História (1995), no qual pesquisou as formas de 

urdir as narrativas históricas, dentre elas a ironia, que conhece na sátira sua forma de criação 

do enredo ficcional.  O humor irônico e satírico faz parte da tradição judaica, na qual Woody 

Allen se formou. A junção desses dois campos (humor judaico e teoria da narrativa histórica) 

formará o cerne de nosso terceiro e último capítulo.  
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CAPÍTULO III  

HISTÓRIA, IRONIA E IDENTIDADE JUDAICA 

 

 

Este capítulo versará sobre as relações entre Woody Allen, um judeu ateu antenado 

com a modernidade, e a tradição do humor judaico, pensando-a a partir das teorias da 

narrativa proposta por Hayden White, destacadamente a questão da ironia como linguagem 

para a produção do texto histórico. A partir dessas reflexões, sistematizadas na primeira parte 

do capítulo, iremos analisá-las aplicadas aos filmes A Rosa Púrpura do Cairo (1985), uma 

narrativa fantástica que se passa durante a Grande Depressão norte-americana, e Meia-Noite 

em Paris (2011), uma narrativa sobre viagem no tempo, no qual o grande tema desenvolvido é 

a noção de Idade do Ouro, a perspectiva de que o passado é sempre melhor. De acordo com 

Hayden White, a narrativa irônica, sendo que seu modo de escrita na ficção se traduz por 

meio da sátira, é um modelo narrativo não ingênuo, uma vez que se reconhece enquanto 

linguagem e não necessariamente como a reconstrução de uma verdade histórica. Tentaremos 

estabelecer de que modo essas características podem ser identificadas nos filmes analisados.  

 

3. 1. Humor judaico e a ironia como linguagem 

 

George Minois, após tecer um longo histórico da tradição do riso no Ocidente, 

apresenta no último capítulo do livro História do Riso e do Escárnio sua preocupação de que 

o riso, como o conhecemos, possa acabar, substituído por um simulacro pasteurizado. 

Segundo Minois,  

 

o riso está em perigo, vítima de seu sucesso. Embora ele se estampe por toda 

parte, da publicidade à medicina, da política-espetáculo às emissões de 
variedades, dos boletins meteorológicos à imprensa cotidiana, a grande 

ameaça universal deste início do século XXI paira sobre ele: a 

comercialização (2003, p. 592).  

 

Minois entende que a excessiva exposição do riso pode ser responsável por seu fim. O 

mundo contemporâneo, pressionado pela rapidez da vida urbana, estabeleceuuma ditadura da 

alegria. Qualquer momento de não alegria já é imediatamente tachado de depressivo e é 

devidamente medicado, quimicamente ou por tratamento psicológico. Conceitos como 
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“melancolia” ou “nostalgia” são considerados antiquados, coisas de artistas do século XIX, 

que morreriam de tuberculose antes dos trinta anos.  

Em função disso o riso é estampado em imagens por todos os lados: outdoors, revistas, 

filmes e outros suportes de divulgação. Na medida em que rir se tornou banal, o elemento 

humorístico criativo que gera o riso se torna irrelevante, passando a ser estabelecido por 

fórmulas. De fato notamos essa proliferação da dinâmica por fórmulas nas comédias 

televisivas e cinematográficas produzidas nas últimas décadas. Vários bordões, situações e 

personagens se assemelham, variando apenas de ator, e, em muitos casos, nem mesmo de ator. 

Minois pergunta-se se “esse riso comercializado não é adulterado, como aquele produzido 

pelo protoxido de azoto, ou ‘gás hilariante’, muito conhecido pelos adeptos das ravepartiers” 

(2003, p. 594).  

O tipo de humorismo praticado e desenvolvido por Woody Allen pertence a uma 

tradição hollywoodiana que remonta, sobretudo, a Groucho Marx e Harold Lloyd. Do 

primeiro tirou o fraseado cínico, do segundo a exploração do tipo físico frágil, mas com certa 

elegância. De ambos o uso de óculos como elemento de identificação. Nesse sentido, Woody 

Allen também seria um adepto dessa chamada mercantilização do riso. Historicamente, a 

indústria cinematográfica de Hollywood esteve à frente dessa tendência banalizadora do riso. 

Contudo, o humor feito por Allen pertence também a outra tradição mais específica: a do 

humor judaico.  É possível dizer que Marx e Lloyd pertenciam a uma estirpe muito específica 

de comediantes judeus. Nesse sentido, é correto afirmar que Allen é um continuador dessa 

tradição. Porém, diante dessa mesma observação, fica a pergunta: existe o que se pode chamar 

de humor tipicamente judaico?  

Para Marc-Alain Ouaknin e Dory Rotnemer, autores do livro A Bíblia do Humor 

Judaico, essa modalidade de humor é caracterizada, sobretudo, por seu espírito de contestação 

dos costumes estabelecidos. Para eles,  

 

não se pode entender o Talmude nem o pensamento judaico em geral sem o 
humor. Em oposição à seriedade da lógica filosófica, o que se chama humor 

talmúdico, ou humor judaico, é pôr em dúvida as verdades pré-concebidas e, 

antes de mais, nós próprios (1997, p. 28). 

 

O humor judaico é questionador, mas não, necessariamente, revolucionário. Funciona 

mais como um espelho da sociedade, que lhe mostra suas rugas e defeitos, do que como um 

martelo que a possa querer destruí-la.  
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Marc-Alain Ouaknin e Dory Rotnemer recolheram uma anedota que ilustra bem essa 

problemática.  

 

Quais os judeus que mais influenciaram a história da humanidade?  

Moisés anunciando, “tudo reside na Lei”.  

Jesus dizendo, “tudo reside no amor”.  
Marx afirmando, “tudo reside no dinheiro”.  

Freud descobrindo, “tudo reside no sexo”.  

Bergson declarando, “tudo reside no rir”.  
E, finalmente, Einstein concluindo, “tudo é relativo” (1997, p. 138). 

 

Segundo o escritor judeu brasileiro Moacyr Scliar, 

 

Judaísmo nem sempre esteve associado ao humor. Na Antiguidade os 
hebreus constituíam um pequeno povo nômade, vivendo uma região árida e 

em constante atrito com seus vizinhos; tinham poucos motivos para rir (...). 

O humor judaico tal como ficou conhecido é melancólico, filosófico, 

contido: um humor que induz à reflexão. Não é escrachado, não provoca o 
riso fácil, e sim um pensativo sorriso; um humor em que o humorista ri se si 

próprio, que funciona, para um grupo constantemente perseguido (2009, p. 

48). 

 

Essas características de exploração da melancolia, de elementos filosóficos e da auto-

depreciação combinam com o tipo de humor praticado por Allen. Uma das características 

mais importantes do estilo é a recorrência dos chamados “chistes”, que seria basicamente uma 

piada crítica sobre determinado grupo humano emitido por um de seus membros. Por 

exemplo: um negro fazendo piada sobre negros, orientais sobre orientais, indígenas sobre 

indígenas, loiras sobre loiras e, obviamente, judeus sobre judeus. De acordo com Sigmund 

Freud, no livro Os Chistes, “situação especialmente favorável para o chiste aparece quando a 

crítica se dirige contra a própria pessoa como membro do grupo. Essa condição de autocrítica 

explica-nos que da cultura popular judaica tenha resultado um grande número de excelentes 

chistes” (FREUD. Apud: DEFANTI; MENEZES, 2009, p. 48).   

Ana Maria Shua recolheu alguns desses chistes em seu O Livro da Sabedoria Judaica, 

em que apresenta uma coletânea de trechos da Bíblia, do Talmud
10

, contos chassídicos
11

, 

ditados rabínicos, frases de judeus célebres e até mesmo piadas contemporâneas sobre judeus. 

Numa dessas piadas lemos que: 

 

                                                             
10 Os judeus denominam de Talmud o conjunto de comentários rabínicos tradicionais acerca dos livros contidos 

na Torá. São, fundamentalmente, os “comentários sobre a lei”.  
11

 O chamado judaísmo chassídico é uma vertente do judaísmo ortodoxo que se apega ao misticismo como um 

elemento fundamental para a manutenção da fé.  
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- Por os judeus são tão sábios – perguntou a Davidovich um conhecido seu. 

- É por causa do guefiltefish (bolo de peixe). Por apenas vinte dólares posso 

te dar, todos os dias, uma porção de guefiltefish, que te fará mais 
sábio.Depois de dois meses de tratamento, o homem se enfurece com 

Davidovich.  

- Eu não sinto nenhuma mudança. É um roubo você me fazer comer, todas as 

noites, almôndegas de peixe por vinte dólares. 
- Viu só? – disse-lhe Davidovich – O guefiltefish já está fazendo efeito 

(2005, p. 153).     

 

Com um espírito menos “enganador” é um conto iídiche
12

 que narra: 

 

Certo dia, um pai foi a um sábio rabino perguntar se devia casar a filha com 

um certo pretendente. O rabino responde:  

- É uma boa pessoa. Só tem um defeito: são sabe jogar cartas.  

- Mas, rabino – perguntou o pai, desconcertado – não saber jogar cartas é um 
defeito?  

- Meu filho, para alguém que não joga cartas, não saber jogar cartas não é 

um defeito. Mas, se ele joga e não sabe, aí é um problema (2005, p. 159). 

 

Mas nem só de judeus espertos e gananciosos e rabinos sábios vive o humor judaico. 

Segundo Scliar, “o humor judaico criou personagens característicos: o schlemiel, o 

desastrado, aquele para quem nada dá certo, e a mãe judia, figura superprotetora e, sobretudo 

alimentadora” (2005, p. 49). O primeiro tipo é o personagem padrão de Woody Allen, 

enquanto o segundo, o da mãe, foi explorado circunstancialmente em vários de seus filmes, 

como Desconstruindo Harry (1997), Annie Hall (1977), Hannah e suas irmãs (1986) e, 

principalmente, no capítulo que escreveu, dirigiu e protagonizou no projeto conjunto com 

Francis Ford Coppola e Martin Scorsese Contos de Nova Iorque (1989), em que leva ao 

extremo e deu ares freudianos ao batido personagem da mãe judia castradora.  

Finalmente, Scliar responde a pergunta:  

 

O que Woody Allen faz é humor judaico? Há elementos para uma resposta 

positiva. Afinal, muitas vezes o personagem que ele encarna é um típico 

schlemiel (o tolo simpático da cultura judaica). Além disso, com típica 
chutzpah (cara de pau judaica), ele não hesita em combinar, às vezes na 

mesma frase, elementos de alta filosofia com coisas comuns, o sagrado com 

o profano (...) o judaísmo mudou, o humor judaico mudou. Woody Allen é 

prova disso (2005, p. 49). 

 

Essa visão filosófica irônica que caracteriza Woody Allen está presente em sua 

apresentação do mundo contemporâneo, mas também em suas interpretações cômicas de 

                                                             
12 O iídiche é uma língua indo-europeia falada pelos judeus da diáspora, àqueles que deixaram a Judeia e se 

assentara, particularmente, na Europa Central e Oriental.  
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determinados períodos da história. É possível refutar afirmando que tais perspectivas, por seu 

teor exagerado e absurdo, como o de um homem sair da tela de cinema em A Rosa Púrpura 

do Cairo ou de fazer uma viagem ao passado em Meia-Noite em Paris, invalidem essa 

intenção de executar um discurso histórico. Contudo, a coerência interna da narrativa é mais 

importante do que suas opções estéticas, pois o elemento artístico que gera o riso cria 

necessariamente um “não-lugar” para que a graça se torne possível. Conforme Verena Alberti,  

 

no que diz respeito ao estatuto desse “não-lugar”, desse “nada” que encerra a 

essência do riso, pode-se distinguir dois movimentos. O primeiro o define 
em contraposição à ordem do sério. O riso e o risível remetem então ao não-

sentido (nonsense), ao inconsciente, ao não-sério, que existem apesar do 

sentido, do consciente e do sério (2011, p. 23).  

 

Portanto, é possível definir que a reflexão histórica de Woody Allen é irônica. Parte do 

real, dialoga com a lógica do real e do conhecido, mas se prende a ela, pois faz sua sátira. Mas 

no que exatamente consiste esse discurso irônico? Qual tipo de linguagem é essa e qual sua 

estrutura?  

Pensar a ironia como forma narrativa propensa a produzir ensinamentos não é algo 

necessariamente novo. Platão já tratou tangencialmente deste tema. Aristóteles, considerado 

pela tradição o primeiro crítico literário, também. No Medievo não faltaram figuras que de 

alguma forma trabalharam a ironia, vide os célebres poemas goliardos, a lenda do país de 

Cocanha ou mesmo a narrativa biográfica do filósofo Pedro Abelardo. No Renascimento 

temos Erasmo de Roterdã e no Iluminismo, Voltaire. Portanto, o aspecto didático da ironia 

não é novo. O que muda, em sua perspectiva contemporânea, são as formas como ela pode ser 

interpretada ou mesmo apresentada.  

Dentre os teóricos da História um dos que melhor trabalhou esse aspecto foi Hayden 

White. Em sua obra Meta-História: A Imaginação Histórica do século XIX (1995), White 

propõe uma importante discussão sobre o conhecimento histórico e como são construídos os 

enredos, bem como suas estruturas narrativas. O autor adota como modelos de narração e 

conceptualização os historiadores e filósofos clássicos da História, que são Michelet, Ranke, 

Tocqueville, Burckhardt, Hegel, Marx, Nietzsche e Croce. É importante considerar que ao 

traçar sua teoria, Hayden White procura relacionar modos de narrar presentes na tradição 

literária com a narrativa histórica. Para ele, “a ‘crônica’ e a ‘estória’ remetem a ‘elementos 

primitivos’ do relato histórico, mas ambas representam processos de seleção e arranjo de 

dados extraídos do registro histórico não processado no interesse de tornar esse registro mais 

compreensível para um público de determinado tipo” (1995, p. 21).  
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Segundo Hayden White (1995), dentre os modos de urdir um enredo o que melhor 

representa uma perspectiva de linguagem realística é a ironia. Ela é uma linguagem 

essencialmente dialética. Uma vez que ela é capaz de criar uma situação irônica, fingindo-se 

de uma verdade dada em determinada linguagem. Isto pode ocorrer tanto na história de ficção 

quanto em uma história construída com esta intenção. A ironia tem por objetivo negar o que já 

está posto positivamente. Para tanto, presume-se que o leitor saiba a inadequação adotada para 

caracterizar e dar forma. A ironia é uma linguagem crítica. Por esse motivo, Hayden White 

afirma que “as estratégias de explicação formista, mecanicista e organicista são ‘ingênuas’”. 

(1995, p. 50) A forma ficcional, que no caso se refere à sátira, é essencialmente um modo de 

representar as formas de desenvolvimento humano por meio de defesa ou como dito 

anteriormente, como crítica. De acordo com White,  

 

pode-se ver de imediato que a ironia é em certo sentido metatropológica, 
pois desenrola-se na percepção autoconsciente do possível abuso da 

linguagem figurada. A ironia pressupõe a ocupação de uma perspectiva 

“realística” da realidade, de onde se poderia oferecer uma representação não 

figurada do mundo da experiência. A ironia representa assim um estágio da 
consciência em que se reconhece a natureza problemática da própria 

linguagem. Chama a atenção para a tolice potencial de todas as 

caracterizações lingüísticas da realidade, tanto quanto para a absurdidade das 
crenças que ela parodia. É portanto “dialética”, como observou Kenneth 

Burke, ainda que não tanto em sua apreensão do processo do mundo como 

em sua apreensão da capacidade da linguagem para obscurecer mais do que 
aclarar em qualquer ato de figuração verbal. Na ironia a linguagem figurada 

torna a dobrar-se sobre si mesma e põe em questão suas próprias 

potencialidades para distorcer a percepção. É por isso que as caracterizações 

do mundo vazadas no modo irônico são amiúde consideradas 
intrinsecamente refinadas e realistas. Parecem assinalar a ascensão do 

pensamento, numa dada área da investigação, a um nível de autoconsciência 

no qual se torna possível uma conceptualização do mundo e seus processos 
verdadeiramente “esclarecida”, isto é, autocrítica (1995, p. 51). 

 

Partindo destas análises, Hayden White demonstra como a ironia dominou o 

pensamento histórico no século XIX. Sua perspectiva é de que mesmo sua obra é vazada em 

modo irônico, pois possui influências éticas e ideológicas.  

A importância da obra de Hayden White no sentido de abordar o discurso satírico, no 

tropo da ironia é de grande relevância no aspecto do saber histórico. Cabe ressaltar que talvez 

a primeira apreensão da ironia em um discurso narrativo foi de Sócrates. Considerado o pai da 

tradição filosófica ocidental o mesmo afirmava que não é possível conhecer alguma coisa sem 

reconhecer a sua própria ignorância. Para isso ele defende seus argumentos com uma 

abordagem irônica e intencional. Ele observava o saber como um obstáculo do 
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descobrimento, pois saber que não se sabe é uma forma de identificar os verdadeiros e falsos 

sábios. Portanto,  

 

quando se faz uso da ironia diz-se uma coisa pretendendo dizer outra, muitas vezes o 

seu exato contrário – por exemplo, exclamar “ótimo!” ao ouvir uma resposta 

nitidamente errada. Sócrates fez da ironia o principal instrumento do seu método 
maiêutico. Formulava perguntas ao seu interlocutor, fingindo-se totalmente 

ignorante a respeito e, enfatizando a sabedoria de outrem, sugeria uma série de 

perguntas aparentemente ingênuas, mas na verdade em condições de envolver o 

interlocutor em contradições insolúveis (NICOLA, 2005, p. 52-53). 

 

Segundo Hayden White (1995), existem formas de enredo e explicações que definem a 

forma de narrar uma história. Sua teoria pode também ser aplicada ao cinema. Uma das 

formas que se destaca é a ironia. Muito utilizada em charges, cartuns e presente também no 

cinema, essa forma de linguagem mostrou crescimento, sobretudo, a partir do período 

entreguerras. 

Um dos cineastas que melhor soube expressar a ironia em suas narrativas 

cinematográficas, tomando como pano de fundo o período entreguerras, foi Woody Allen, 

considerado por muitos historiadores do cinema como um dos mais profundos e conscientes 

críticos da sociedade contemporânea.  Allen, em sua condição de filósofo do cinema utilizou a 

estratégia do falso-documentário, com o filme Zelig (1983), para discorrer acerca de sua 

perspectiva de memória e história do período entreguerras, fazendo-se perceber importantes 

momentos históricos a partir de gags explícitas e citações intertextuais, conforme analisado no 

segundo capítulo.  

O gênero falso documentário, que possui relativamente poucos exemplares na 

cinematografia mundial, baseia-se no discurso satírico na medida em que usa a ilusão da 

realidade para discorrer acerca de eventos falsos, porém não mentirosos, na medida em que o 

público já sabe de antemão que se trata de uma manipulação do fato histórico. O humor existe 

por esse conhecimento prévio, do contrário estaríamos diante de manipulação criminosa da 

indústria da informação.  

Nesse sentido, Hayden White afirma que a obra histórica possui níveis de 

conceptualização. São elas, a crônica, estória
13

, modo de elaboração de enredo, modo de 

argumentação e modo de implicação ideológica. O campo histórico é constituído numa 

crônica com espaço e tempo delimitados. Por sua vez, a crônica é organizada em uma estória 

                                                             
13

 A palavra “estória” foi suprimida pelo uso corrente da língua portuguesa. Atualmente, tanto as narrativas 

inventadas quanto os fatos ocorridos ao longo do tempo, quanto à disciplina História são escritas com “H”. 

Porém, conceitualmente mantivemos a grafia utilizada pelo tradutor do texto de Hayden White, José Laurênio de 

Melo. 
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a partir dos elementos e acontecimentos de um determinado processo. A crônica transforma-

se em estória para caracterizar alguns eventos. Para o historiador os acontecimentos já estão 

constituídos. No entanto, ele realiza sua estória a partir da inclusão de alguns acontecimentos 

e possivelmente a exclusão de outros dependendo de seu interesse de construir uma estória 

particular. Dessa forma, o historiador coloca em sua estória um enredo. O mesmo evento pode 

ter estórias diferentes, isso depende do conjunto de características aos quais lhes foram 

atribuídas. 

A explicação por elaboração de enredo é a forma de dar sentido e construir uma 

estória, são eventos ordenados com um objetivo determinado. Hayden White (1995) identifica 

quatro modelos de elaboração de enredo: estória romanesca, tragédia, comédia e sátira. Isso 

porque, segundo o autor, toda história é posta em um enredo de alguma maneira. O modo 

satírico apresentou os princípios formais da historiografia não-narrativa de Burckhardt, tida 

como uma estória de tipo especial, pois  

 

como mostrou Frye, as estórias vazadas no modo irônico, do qual a sátira é a 

forma ficcional, alcançam seus efeitos precisamente ao frustrar as 

expectativas normais acerca dos tipos de resoluções proporcionados por 

estórias vazadas em outros modos (estória romanesca, comédia ou tragédia, 
conforme o caso) (WHITE, 1995, p. 23). 

 

A estória romanesca conta um drama do bem sobre o mal. Michelet reúne elementos 

no modo romanesco, como por exemplo, “A Revolução Francesa”, no qual o povo é o herói e 

ao mesmo tempo explorado pela Nobreza e após a queda da Bastilha o povo vive livremente 

em um reino de justiça e igualdade. 

Na historiografia de Ranke, a comédia está presente quando se trata de dramas sobre 

vitórias provisórias que os homens alcançaram no mundo, mas que não perduram. Como 

exemplo, a história da Revolução Francesa que mostrou desequilíbrio de relações de poder em 

grupos sociais e após a organização da sociedade a partir da redistribuição do poder. 

A tragédia conta um drama de algumas vitórias que mesmo tendo sido tentadas, não 

foram alcançadas e o seu resultado é mais frustrante quando do começo no qual foi motivado 

à tentativa. Na historiografia de Tocqueville o trágico está presente. Na história da Revolução 

Francesa quando o povo se liberta do Absolutismo. Cai a opressão do Liberalismo e a 

exploração do trabalho. Esta é uma estória vazada no estilo trágico. 

A sátira é um drama sobre as sensibilidades do homem e sua dificuldade de 

transcender o mundo e suas experiências. Segundo Hayden White, Burckhardt é um 

historiador que se utilizou largamente da sátira em sua produção. Por exemplo, quando afirma 
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que a Revolução Francesa se mostrou previsível e, ao mesmo tempo, inevitável. Os homens 

participaram dela e construíram seu enredo, porém não escreveram. Assim, eles fazem parte 

de um processo maior do que eles. 

Segundo Hayden White (1995), a estória romanesca e a sátira seriam os enredos que 

mais se aproximam da construção dos processos de realidade. Nelas o historiador percebe os 

eventos presentes em uma crônica vigente posta nas relações com o mundo e suas diferenças. 

Nestas estruturas de enredo o historiador busca explicar um fato em um processo que tem por 

pretensão uma aproximação de seu verdadeiro formato. Mas o autor ressalta que  

 

a sátira representa uma espécie diferente de restrição às esperanças, 

possibilidades e verdades da existência humana reveladas na estória 

romanesca, na comédia e na tragédia respectivamente. Ela observa essas 
esperanças, possibilidades e verdades ironicamente, na atmosfera gerada 

pela percepção da inadequação última da consciência para viver feliz no 

mundo ou compreendê-lo plenamente. A sátira pressupõe a inadequação 
última das visões do mundo dramaticamente representadas tanto no gênero 

da estória romanesca quanto nos gêneros da comédia e da tragédia (WHITE, 

1995, p. 25).  

 
 

Percebem-se as quatro formas de enredamento propostas por Hayden White (1995) no 

que se refere às modalidades de impressões explicativas que o historiador tem para a 

elaboração do enredo narrativo. A construção de sentido na História e o ato de narrar, ou seja, 

explicar, configura-se para o historiador uma obra com um determinado enredo e um 

comprometimento ideológico específico. 

Uma vez construído o enredo do relato narrativo, o historiador também explica, como 

descrito por Hayden White (1995, p. 26) “a finalidade disso tudo” ou “o que isso tudo 

significa”. Este tipo de pergunta que surge na construção do enredo narrativo configura uma 

operação de explicação por argumentação formal, explícita ou discursiva. A argumentação é a 

explicação sobre o que acontece na história, a mesma se constitui de uma combinação de leis 

de explicação histórica. 

Quando o historiador explica os eventos da estória e apresenta à forma pelos quais a 

narrativa se configurou em um argumento nomológico-dedutivo ele está com uma impressão 

de explicação a partir de um enredo de estória do tipo particular. O argumento nomológico-

dedutivo consiste em uma lei universal de relações causais em que os eventos ocorrem em 

uma necessidade lógica. Hayden White cita como exemplo a relação da lei entre a 

Superestrutura e a Base proposta por Karl Marx. Toda transformação na Base pressupõe 

mudanças na Superestrutura. 
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À medida que o historiador apresenta seu enredo pelo qual perpassa os eventos da 

história e adquire uma coerência formal ele faz o mesmo processo que um cientista procede 

no momento de identificação de elementos de argumento nomológico-dedutivo que vaza na 

sua forma de explicação. 

Apesar de existir uma intensa discussão acerca das características formais de 

explicações científicas naturais e históricas é importante admitir que as explicações históricas 

devam ter em mente o processo de discordância sobre o que é relevante enquanto explicação 

especificamente histórica e os fenômenos históricos. Partindo de diferentes concepções de 

natureza histórica e a forma apropriada que deve ter um relato histórico com argumentação 

formal se propõe quatro argumentos discursivos que podem uma explicação histórica 

conceber: formista, organicista, mecanicista e contextualista. Em resumo, pode-se afirmar que 

 

a teoria formista da verdade tem em mira a identificação das características 

ímpares dos objetos que povoam o campo histórico. Nessa conformidade, o 
formista considera que uma explicação está completa quando um dado 

conjunto de objetos foi convenientemente identificado, seus atributos de 

classe, genéricos e específicos, foram marcados, e as etiquetas que atestavam 
essas particularidades coladas. (...) Quando o historiador estabelece a 

unicidade dos objetos particulares do campo ou variedade dos tipos de 

fenômenos que o campo manifesta, fornece uma explicação formista do 

campo como tal. (...) As hipóteses organicistas do mundo e suas 
correspondentes teorias da verdade e da argumentação são relativamente 

mais “integrativas” e portanto mais redutivas em suas operações. O 

organicista tenta descrever pormenores discernidos no campo histórico como 
componentes de processos sintéticos. (...) A teoria mecanicista da explicação 

apoia-se na busca das leis causais que determinam os resultados de processos 

descobertos no campo histórico. Os objetos que seu supõe que habitam o 
campo histórico são interpretados como existentes na modalidade de 

relações de parte com parte, cujas configurações específicas são 

determinadas pelas leis que se presume governarem suas interações. (...) 

Pode-se, de preferência, adotar uma posição contextualista, que como teoria 
da verdade e da explicação representa uma concepção “funcional” do sentido 

ou da significação de eventos percebidos no campo histórico (WHITE, 1995. 

P. 29-32). 
 

 

Os modelos de explicação apresentados oferecem a uma história algo que pode ser 

utilizado como formal e verdadeiro no sentido das descrições narrativas. Os historiadores, no 

âmbito acadêmico, adotam os modelos formista e contextualista para apresentar elementos 

peculiares no qual toda narrativa histórica deve ser constituída. Os modelos organicistas e 

mecanicistas são interpretados pelos historiadores profissionais como heterodoxos ao 

pensamento histórico que tem na filosofia da história mito, erro ou ideologia (1995, p. 35). 

Para tanto, o componente ideológico está indissociavelmente motivados por pretensões de um 
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relato histórico da realidade. Os princípios e suas concepções do mundo presente em suas 

formas de conhecimento configuram-se em uma dimensão ideológica, ou seja, a ética e 

postura pessoal do historiador sobre as questões da natureza do conhecimento histórico que 

tem implicações no passado para a compreensão do presente. Para White  

 

as dimensões ideológicas de um relato histórico refletem o elemento ético 

envolvido na assunção pelo historiador de uma postura pessoal sobre a 

questão da natureza do conhecimento histórico e as implicações que podem 
ser inferidas dos acontecimentos passados para o entendimento dos atuais. 

Por “ideologia” entendo um conjunto de prescrições para a tomada de 

posição no mundo presente na práxis social e a atuação sobre ele (seja para 
mudar o mundo, seja para mantê-lo no estado em que se encontra) (1995, p. 

36-37).  
 

 

As dimensões ideológicas são postas na narrativa mediante os argumentos ideológicos 

que definem o estilo historiográfico de uma combinação particular. O anarquismo, 

conservantismo, radicalismo e liberalismo são os principais argumentos ideológicos. Nesse 

sentido, White afirma ainda que 

 

as quatro posições ideológicas básicas identificadas por Mannheim, porém, 
representam sistemas de valores que reivindicam a autoridade da “razão”, da 

“ciência” ou do “realismo”. (...) Cumpre salientar neste ponto que os termos 

“anarquista”, “conservador”, “radical” e “liberal” destinam-se a servir mais 
de designadores de preferência ideológica geral do que de emblemas de 

partidos políticos específicos. Representam diferentes atitudes com respeito 

à possibilidade de reduzir o estudo da sociedade a uma ciência e à 
desejabilidade de fazê-lo; diferentes noções das lições que as ciências 

humanas podem ministrar; diferentes concepções da desejabilidade de 

manter ou mudar o status quo social; diferentes concepções da direção que 

as mudanças do status quodeve tomar e os meios de efetuar tais mudanças; e 
finalmente diferentes orientações temporais (uma orientação para o passado, 

o presente ou o futuro como repositório de um paradigma da forma “ideal” 

de sociedade). (WHITE, 1995, p. 37). 
 

Os estilos historiográficos apresentam uma combinação particular dos modos de 

elaboração de enredo, argumentação e implicação ideológica. A interpretação histórica 

origina-se inicialmente de fatores particulares de cada historiador. O que presume um tipo de 

interpretação da história em diferentes níveis na elaboração de uma narrativa histórica. As 

estratégias de interpretação podem ser assim definidas: 
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Modo de urdir o enredo 

 

Modo de explicação 

 

Modo de implicação 

ideológica 

Romance Idiográfico Anarquista 

Comédia Organicista Conservador 

Tragédia Mecanicista Radical 

Sátira Contextualista Liberal 

 

Hayden White afirma que não necessariamente a obra de um historiador deve seguir 

estes formatos de narrativa. Porém, todo trabalho é construído a partir do conflito entre uma 

modalidade de enredo e o componente ideológico. 

O que é importante perceber após as explanações feitas acerca das formas de 

enredamento de Hayden White é o historiador interpreta o seu material de estudo a partir de 

estruturas de enredo que melhor configuram em sua forma de explicação, tendo como base 

uma escolha de argumento específico. A tomada de posições no aspecto ideológico tem 

sempre implicações de divisões de classe, pois cada um possui uma concepção temporal e 

social dos processos históricos. O procedimento de interpretação na historiografia ocorre 

mediante a definição de uma estratégia de implicação ideológica. 

Quando a preocupação de Minois em relação ao que chamou de “morte do riso” é 

legítima, embora talvez possa ser um tanto alarmista. Mas acreditamos que Woody Allen, em 

função de sua filiação a tradição judaica do humor, tendo desenvolvido sua técnica 

humorística na direção de uma comédia baseada na reflexão sobre o cotidiano, algumas vezes 

numa perspectiva surreal, possa ser considerado uma exceção no cenário. Alimenta ainda 

mais essa perspectiva de suas preocupações com a representação histórica, demonstrada ao 

longo desse trabalho, que pode ser aproximada das concepções de Hayden White no que 

concerne a narrativa vazada no modo irônico.    

A Rosa Púrpura do Cairo (1985) é um exemplo nesse sentido. Nesse filme, Woody 

Allen leva esse o “futuro” para o passado, para o período da Crise de 29, em que sua 

protagonista representa todas aquelas pessoas que se refugiavam no universo audiovisual, 

àquele da “palavra falada” na tela do cinema, para se proteger contra a dura realidade, no qual 

essa cultura do passado, paternalista e violenta, ainda se fazia muito se sentir. 
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3.2.  Diálogos com a realidade em A Rosa Púrpura do Cairo (1985) 

 

 O enredo de A Rosa Púrpura do Cairo (1985) ocorre durante a Grande Depressão 

Americana. Tal ambientação histórica, com todas as suas implicações, mantêm a narrativa 

coesa e torna possível, a partir do trabalho de roteiro e direção de Woody Allen, assimilar e 

aceitar com facilidade os elementos fantasiosos da história que conta. Sendo vazada no modo 

irônico, tal narrativa deve ser compreendida a partir do modo de argumentação contextualista, 

considerando que, segundo Hayden White, 

 

a pressuposição informadora do contextualismo é que os eventos podem ser 
explicados ao serem postos dentro do “contexto” de sua decorrência. Por que 

ocorreram como ocorreram há de ser explicado pela revelação das relações 

específicas que têm com outros eventos ocorrentes em seu espaço histórico 
circundante (1995, p. 32 – 33).   

 

 Durante a Grande Depressão o cinema servia como válvula de escape para as pessoas 

fugirem de seus dramas cotidianos. Uma dessas pessoas é a garçonete interpretada por Mia 

Farrow. Casada com um homem rude e violento, ela, a exemplo de milhões de outras 

mulheres, via no romantismo dos filmes românticos uma forma de se projetar para outra 

realidade, repleta de aventura, amor e exotismo. Quando assiste ao filme A Rosa Púrpura do 

Cairo pela quinta vez, inexplicavelmente, o herói, reconhecendo-a, sai da tela, provocando 

uma crise, tanto na realidade quanto no mundo da fantasia. A partir dessa premissa surreal, 

Woody Allen analisa as carências e perspectivas dos norte-americanos afetados pela Crise de 

29, que destruiu os sonhos da Era do Jazz. Nesse filme, o cinema serve como metáfora do 

próprio fazer fílmico. Torna-se teatro com a quebra da quarta parede pelo protagonista na tela. 

 Antes de tudo, é preciso reconhecer que A Rosa Púrpura do Cairo é uma homenagem 

que Woody Allen fez ao cinema. Uma arte que ele muitas vezes declarou considerar menor, 

mas que jamais negou ser uma forma de expressão que sempre o encantou. Diferente, por 

exemplo, de Stanley Kubrick que certa vez declarou que, na infância e juventude, quando ia 

ao cinema, ficava avaliando o quanto os filmes eram na média ruins e que ele se sentia capaz 

de fazer muito melhor, Woody Allen entregava-se ao momento mágico, de fuga, dentro da 

sala escura.  Esse encantamento foi demonstrado no autobiográfico A Era do Rádio, quando o 

cineasta enfocou o encantamento que o cinema, uma mídia audiovisual, provocava em sua 

geração, acostumada aos espetáculos sonoros do rádio, nesse filme ele vai além, explorando a 

relação entre visualidade, magia, sugestão, ficção e realidade. 
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 Esses elementos já estão presentes na abertura, que se inicia mostrando Fred Astaire 

cantando e dançando, estabelecendo a função ao mesmo tempo auditiva e visual do cinema. 

Como, nesse caso, é impossível desligar um do outro. Não que seja impossível fazer diferente, 

e para demonstrar isso aparece na sequência a entrada de um cinema em que se vê no canto 

direito o cartaz do filme de aventura mudo O Sheik (1921), estrelado pelo “amante latino” 

Rodolfo Valentino, enquanto no canto esquerdo temos as comédias sofisticadas de Billy 

Wilder, a exemplo do clássico Sabrina (1954), com Humphrey Bogart e Audrey Hepburn. 

Acima uma referência a Lulu, estrela de A Caixa de Pandora (1929).  Apenas por essa 

amostra de filmes já temos um compêndio sobre cinema.  

 O título A Rosa Púrpura do Cairo representa um filme dentro do filme. Possui 

múltiplos sentidos. Umberto Eco, no livro Pós-escrito ao Nome da Rosa, no qual comenta 

sobre seu famoso romance, afirma que um título é sempre uma chave interpretativa da obra 

analisada. Para Eco, “a rosa é uma figura simbólica, tão densa de significados que quase não 

tem mais nenhum: rosa mística, e rosa ela viveu o que vivem as rosas, a guerra das duas rosas, 

uma rosa é uma rosa” (1985, p. 9). A rosa pode representar tudo e ao mesmo tempo nada, algo 

belo e misterioso, mas que morre rápido, como as relações amorosas que se desenham no 

filme.  

 O outro elemento do título, a cor púrpura, estabelece uma distância entre realidades. A 

da tela e a da vida real. Tradicionalmente, púrpura é a cor dos reis. Apenas a realeza vestia 

púrpura. Tratava-se de uma tonalidade proibida aos plebeus. Portanto, o universo da “rosa 

púrpura” é negado, é inacessível para Cecília, personagem de Mia Farrow. O cinema lhe 

permite ver, da mesma forma que um popular assiste um desfile real, mas jamais participar.  

 A interpretação de Farrow como a pobre, sofrida e sonhadora Cecília é perfeita, uma 

vez que “há de fato algo na figura da atriz que sugere o ordinário absoluto, que não nos 

remete à expressão habitual da grande estrela que atrai o olhar da câmera no instante em que 

entra em cena, mas ao mesmo tempo Mia Farrow não parece fazer muito esforço para 

conquistar esse olhar” (OLIVEIRA, 2009, p. 81). A Cecília proposta por Allen é uma mulher 

condenada a imobilidade emocional e física, todo o resto não lhe é inacessível.   

 Essa inacessibilidade se reforça com a terceira palavra: Cairo. Segundo Edward Said, 

“o nome Cairo em árabe é Al-Qahirah, ‘o vitorioso’, que sugere sua posição central para o 

Islã e o mundo árabe” (2003, p. 158). A cidade egípcia é um símbolo do exotismo do Oriente. 

No século XIX, era moda na aristocracia ocidental ir para o Oriente viver aventuras, escalar 

pirâmides; mas sempre retornando para suas vidas luxuosas e seguras no mundo moderno. 

Tratava-se de um exotismo para turistas, pois “a entrada no Egito para quem vem da Europa é 
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sempre o Cairo” (SAID, 2003, p. 158). Trata-se de uma cidade fotogênica, pela beleza 

arquitetônica, e fascinante, pelo passado glorioso. O presente não interessa muito para o 

turista médio.  

 Mas para Cecília falar de Cairo era o mesmo que falar em “do outro lado do mundo”, 

tanto do mundo físico, em função da distância geográfica, quando do mundo social, já que sua 

classe não podia gastar dinheiro com viagens de aventuras. Essas viagens só podiam ocorrer 

no cinema.  

 Cinema que no filme de Woody Allen tem o nome de Jewel. Trata-se possivelmente 

de uma referência ao drama clássico Jezebel, estrelado por Betty Davis, mas que também é 

um anagrama de judeu. Em momento algum fica claro se Cecília é judia, mas também não é 

uma possibilidade que possa ser descartada por elementos internos no enredo. Nesse sentido, 

chama atenção o fato de que o marido ítalo americano de Cecília, feito pelo ator Danny 

Aiello, tem o apelido monk; ou seja: monge. Monk reprime a esposa. O cristianismo romano 

foi um dos principais elementos de difusão do preconceito contra o judaísmo no Ocidente, 

desde a Idade Média.  

 Não que essa repressão tenha se convertido em massacre, pois 

 

um dos mitos mais tenazes na história do anti-semitismo, mas também mais 
falsos e dos mais perniciosos, é o de que nos dois países em que foram 

implantadas as matrizes do fascismo e do nazismo os cristãos foram 

cúmplices mais ou menos  tácitos da perseguição aos judeus. Esse mito 
procede do seguinte raciocínio: a Itália e a Alemanha, sendo países cristãos e 

tendo tolerado o horror, precisaram de que os cristãos – católicos e 

protestantes – fossem coniventes (MESSADIÉ, 2003, p. 360). 

 

 Cecília não estava sozinha em suas ilusões. Na lanchonete em que trabalha, as 

garçonetes discutem os filmes que elas gostam. Não é uma discussão técnica, mas emotiva. 

Elas demonstram conhecer bem a vida pública das estrelas. Vê-se aqui o culto as 

celebridades, tema recorrente na obra de Allen. Mas a realidade sempre surge. O dono da 

lanchonete pede para que elas parem de conversar e trabalhem, pois, relembra, estão vivendo 

a Depressão. Nessa sequência podemos perceber que  

 

a sala de cinema é vista como refúgio no qual o filme proporciona uma feliz 

evasão. À semelhança da religião, o cinema é compreendido sobretudo como 

uma distração, uma droga. Woody Allen considera-o uma espécie de delírio, 
um artifício capaz de suspender as imposições do real (VARTZBED, 2012, 

p. 92). 
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 Uma das indústrias que mais lucrou durante a Depressão foi justamente a do cinema. 

Era preciso buscar uma fuga da realidade. A sala escura representava essa fuga. Para suprir 

essa imensa demanda, os filmes eram feitos quase que em um esquema de indústria. Existia 

formulas de produção. No cinema Jewel, representando isso, vemos o cartaz de “Olive of 

Índia”, o próximo a entrar em filme. Uma narrativa romântica e exótica que se passava no 

Oriente, portanto, muito parecido com A Rosa Púrpura do Cairo. O público médio não se 

importava. O cinema nem mesmo era levado muito a sério, sendo considerado basicamente 

divertimento popular.  

 Não por acaso, no filme de Allen, A Rosa Púrpura do Cairo foi produzido pelo RKO, 

o mesmo estúdio que contratou Orson Welles, e no qual ele fez Cidadão Kane (1941). Welles 

foi um dos artistas que ajudou a mudar o status do cinema enquanto arte, para alguns a Sétima 

Arte.  

 Mas esse ainda não é o tempo e a pretensão aqui. Em A Rosa Púrpura do Cairo, o 

filme dentro do filme, tudo parece falso e exagerado. Os cenários são cafonas e extravagantes, 

e muitos dos atores lembram imitadores de astros da época. Em determinado momento 

aparece um imitador de Humphrey Bogart, o herói cínico de Casablanca (1942), não por 

acaso uma aventura romântica e exótica passada no Oriente. Ele está de smoking segurando 

cigarro encostado no piano, como não poderia deixar de ser.  

 Um grupo de americanos ricos e entediados resolve conhecer o Oriente. Entram em 

uma construção antiga. Não demora e aparece Tom Baxter, explorador e aventureiro, 

interpretado de modo deliberadamente galante, ingênuo e canastrão por Jeff Daniels. Uma 

versão americana de Richard Burton, um personagem real, o inglês que descobriu a nascente 

do Nilo. Burton foi diplomata no Brasil e traduziu o Kama Sutra para o inglês. Como o filme 

é de 1985 é também possível que seja uma ironia ao famoso personagem Indiana Jones, pois 

seu primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida (1981), tinha sido lançado recentemente. 

Assim como o arqueólogo interpretado por Harrison Ford, Tom Baxter é um caçador de 

aventuras e de objetos religiosos do Oriente. Conta para os colegas de cena a lenda egípcia 

d’A Rosa Púrpura do Cairo (0:07:58). Uma narrativa exótica e misteriosa. Trata-se de um 

“desejo” de encontrar o Oriente, não o Oriente em si. Uma representação dele. Para esses 

exploradores europeus interessam mais os aspectos lendários do que a verdadeira história e a 

vida cotidiana dos povos orientais. Foram para o Cairo para ver múmias e pirâmides, não para 

vivenciar os problemas de pessoas comuns que meramente nasceram do outro lado do mundo, 

no seio de outra cultura.   
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 Percebe-se aqui, e em toda a representação do Oriente no filme dentro do filme, o 

fenômeno que Edward Said chamou de “Orientalismo”. Para ele,  

 

De um modo bem constante, a estratégia do Orientalismo depende dessa 

posição de superioridade flexível, que põe o ocidental em toda uma série de 

possíveis relações com o Oriente sem jamais lhe tirar o relativo domínio. O 
por que deveria ser diferente, especialmente durante o período de 

extraordinário predomínio do final da Renascença até o presente? (2007, p. 

34 – 35).   

 

 Animados com o encontro, o grupo do milionário resolve convidar Baxter para passar 

o fim de semana em Nova Iorque, que aceita, pois “do que serve a vida sem alguns riscos? 

Tudo acontece em Nova Iorque” (0:08:31).  

 Ironicamente, Nova Iorque é a cidade de Cecília. E nada nunca acontece em sua vida. 

O animado grupo vai para o restaurante Copacabana em Nova Iorque. O restaurante 

Copacabana é outro elemento recorrente na filmografia de Allen, sendo citado ou aparecendo 

em diversos filmes, incluindo A Era do Rádio, que se passa num período cronológico próximo 

ao de A Rosa Púrpura do Cairo.  

 Após sugerir que Cecília foi a diversas sessões do filme dentro do filme, Allen deixa o 

realismo de cena e abraça o surreal. Aos dezessete minutos e cinquenta e sete segundos Tom 

Baxter nota a presença de Cecília na plateia, mudando uma cena que já vimos antes. Aqui 

Woody Allen quebra a “oitava” parede (oitava porque a quarta parede é a nossa com o filme 

de Woody) transformando cinema em teatro. Ele lhe diz, destruindo a sequência pré-gravada 

de suas falas, “Deve adorar muito este filme...” (18:06). E simplesmente decide ir falar com a 

espectadora.  

 O fotograma selecionado mostra o momento imediatamente posterior ao instante no 

qual Baxter decide sair da tela para ir falar com Cecília. Talvez por uma questão 

orçamentária, Woody Allen não mostra o personagem saindo da tela. O efeito visual 

necessário para isso deveria ser muito complexo e caro. Optou por uma solução simples e 

criativa. Usa um recurso de edição para dar essa impressão. Fecha a câmera em um close no 

ator Jeff Daniels, mostrando-o em preto e branco. Quando ele dá um passo adiante, sua 

imagem é colorida, estabelecendo que Baxter deixou o filme em preto e branco e entrou na 

realidade colorida. Para dar a sensação de movimento contínuo o fotograma posterior é um 

plano aberto, no caso esse selecionado, mostrando Baxter saltando do proscênio.  
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Figura 12: fotograma de A Rosa Púrpura do Cairo (1985). Tempo: 0:18:26 

  

 Reconhecemos aqui um paralelo invertido com o clássico O mágico de Oz (1939), 

onde Dorothy, interpretada por Judy Garland, deixa o mundo real em preto e branco e, levada 

por um redemoinho, chega ao mundo multicolorido de Oz. Ao contrário do que normalmente 

se faz, Woody Allen não relaciona cores com fantasia e felicidade. Faz isso com o mundo sem 

cores. Lá a vida é bela e aventuresca, cheia de romance. Sendo que Woody Allen possui uma 

visão de mundo cínica, talvez essa opção visual seja para defender que apenas em um mundo 

bicolor, onde o bem e o mal são facilmente discerníveis, seria possível encontrar alguma coisa 

semelhante a felicidade. Em um universo colorido, na qual as relações humanas são muito 

mais complexas, sendo que isso se reproduz nos padrões de cores, essa perspectiva simplista é 

impossível. Para manter sua essência de simplicidade, Tom Baxter é quase cromaticamente 

neutro. As cores de suas roupas e mesmo de sua pele são particularmente pálidas. 

 Como mostra o fotograma, quando Tom Baxter deixa a tela há surpresa dos dois lados. 

Um de seus colegas de cena diz: “escute, meu caro, está do lado errado!”. Contudo, essa frase 

poderia ser dita também por qualquer pessoa da plateia. Em um momento para o outro o 

cinema se transforma em teatro, em um espetáculo ao vivo. Notemos as cortinas vermelhas 

emoldurando a tela. Normalmente, os cinemas antigos eram de fato cine-teatros. No caso do 

Jewel essa possibilidade se tornou estranhamente possível. É o mágico intervindo no mundo 

da mecânica e da técnica, no qual o cinema, enquanto realização humana se insere.  

 Elias Thomé Saliba lembra que “a teoria do humor de Henri Bergson, característica 

daquele fin-de-siècle modernista, afirmava que a comicidade nascia, em qualquer situação, do 
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contraste ou da antítese entre elementos mecânicos e os elementos vivos” (2002, p. 21). O 

período entreguerras ainda vivenciava essa dinâmica de percepção do mundo, uma vez que o 

acesso a eletricidade, por exemplo, era relativamente recente, para muitos habitantes da 

cidade. Ainda havia algo de mágico e raro em elementos como a lâmpada, a fotografia, e o 

xilofone. O cinema, tendo se tornado indústria de grande consumo, também se alimentava 

dessa mística.  

 A confusão se estabelece. Na tela não podem mais agir, pois Baxter era o personagem 

que guiava o conflito na narrativa. Fora da tela, dizem para o gerente desligar o projetor, mas 

os personagens imploram que não, pois tudo fica escuro e eles mergulham em um limbo. Ou 

seja: Woody Allen sugere que existe um mundo paralelo ao nosso em que os personagens 

estão condenados a viver suas vidas ininterruptamente, uma espécie de eterno retorno de 

Nietzsche com poucas opções e variações. Essa perspectiva se reforça ao vermos que a 

empregada do filme, entrando na “deixa errado”, mostra que nesse universo o tempo 

continuou rodando normalmente. Não houve uma interrupção no tempo pela falta de Tom 

Baxter; houve, sim, uma interrupção da ação.  

 Ao mesmo tempo, os administradores do cinema temem desligar o projetor e manter 

Baxter na realidade. Imaginam que foi um fenômeno paranormal. Outros mais céticos tentam 

cientificar o evento, afirmando que foi fruto de uma tempestade elétrica, aproximando-o da 

criatura de Frankenstein, que foi revivida por um raio. Importante notar que Mary Shelley, 

autora do romance original, chamou Victor Frankenstein, o criador da Criatura, de “O 

Prometeu Moderno”; ou seja, aquele que levou “conhecimento” para o homem, no caso o 

homem moderno. Tom Baxter, nesse contexto, não sendo uma figura mítica nem científica 

segue sendo um mistério, que chama atenção de todos.   

 E de fato, a indústria do cinema transforma tudo em atração. Mercantilizam o 

problema. O público passa a querer ver o filme sem Baxter, portanto, o filme sem ação 

dramática, sendo uma mera reprodução do cotidiano, em que os outros personagens apenas 

esperam. Como na vida real, que não conta com edição ou passagens de tempo para dinamizar 

a existência. Nesse caso com um agravante. Os personagens estão presos no cenário. Depois 

de tempos sem Baxter ou ação orquestrada pelo diretor do filme dentro do filme, estão sujos e 

desarrumados. Trata-se de uma referência a O Anjo Exterminador (1962), do espanhol Luis 

Buñuel, em que um grupo de burgueses inexplicavelmente não conseguem sair de uma sala 

depois da festa luxuosa. Com o tempo, a fome e as necessidades fisiológicas quebrando os 

protocolos sociais, todos se revelam como animais. Seres muito distantes das criaturas 

transcendentes apregoadas pelas religiões institucionais.  
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 Essa denúncia levada a cabo pelo comunista Buñuel ganha eco irônico no filme de 

Woody Allen quando acusam que o tal fenômeno só pode ser “pode ser coisa de comunista ou 

anarquistas!” (0:26:34), relembrando o período da Lista Negra, em que os simpatizantes das 

doutrinas socialistas de Hollywood eram perseguidos, sendo acusados das  mais diferentes 

atividades, genericamente chamadas de “atividades anti-americanas”. Aquela quebra da paz 

só poderia representar uma atitude revolucionária. Quando Baxter brada “quero sair, ser 

livre!” (0:37:51), logo respondem que “isso é coisa de comunista”.  

 De fato Baxter foge do cinema com Cecília. Primeiramente se encanta com o novo 

mundo. Começa comendo pipoca, algo que nunca fez mesmo a pipoca sendo o símbolo do 

cinema de massa. Mas heróis de cinema não podem aparecer mastigando, ruminando, algo 

que se relaciona com a plateia idiotizada diante da tela. Nesse momento, Woody Allen 

aproveita para ironizar a plateia que faz barulho ao comer pipoca, sem se preocupar com o 

filme em si.  

 Como afirma Hayden White, “a história romanesca e a sátira seriam, aparentemente, 

meios mutuamente exclusivos de pôr em enredo os processos da realidade. A noção mesma de 

sátira romanesca representa uma contradição” (1995, p. 25). Por isso os problemas do mundo 

real logo aparecem. O dinheiro de cena de Baxter não é real. Desse lado da tela ele é um 

mendigo, não um explorador heroico. Desse lado da tela, Baxter não consegue evitar seu 

mundo da fantasia. Quando beija Cecília, espera um “fade”, o escurecimento da tela, porque é 

o que sempre ocorre no cinema, por uma questão moral. Não consegue lutar, pois recebe 

golpes com facilidade, impedido de trapacear por ter sido “escrito” desse modo. Não sabe 

como funciona a dinâmica no mundo real. Nem mesmo dirigir consegue. Quando tenta sair 

com o carro falha, pois não tinha a chave, sendo que no cinema o veículo sempre está ligado, 

esperando para sair. Não conhecia as palavras bordel e prostitutas, porque eram palavras 

proibidas no vocabulário do cinema dos anos 1930. Vai à Igreja e desconhece o conceito de 

“Deus”, pois para ele o que existe são os “roteiristas”, que em seus mundos recebem o status 

de criadores. Na prática, Baxter torna-se mais um homem para Cecília sustentar, assim como 

Monk.  

 O mesmo não se pode afirmar de Gil Shepherd, o ator que interpreta Baxter, também 

encarnado por Jeff Daniels. Homem inseguro e carreirista está preocupado que o fenômeno 

atrapalhe sua carreira. Pretende interpretar Lindbergh, o aviador que atravessou sozinho o 

Atlântico, tornando-se uma lenda americana, comumente citada por Allen. Mas em outros 

cinemas, outros Baxter fogem da tela, instalando a anarquia. A primeira reação de Gil 

Shepherd é ironizar, afirma que sua interpretação foi tão real que tornou seu personagem 
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capaz de sair da tela. Uma brincadeira com o chamado Método, a técnica de interpretação 

desenvolvida pelo russo Stanislavski e levada para América por Stella Adler e Lee Stromberg, 

professores do Actors Studio, responsável pela formação de astros como Marlon Brando, 

James Dean e Montgomery Cliff. Mas no fundo sabe que tem um problema nas mãos para 

resolver. Para tentar fazer isso, aproxima-se de Cecília, que parece ser a chave da questão.  

 O ator de fato se aproxima de Cecília, que é sua fã. Inseguro do próprio talento, 

demonstra certo encantamento pela serenidade da garçonete. Promete levá-la para Hollywood. 

O que significa que teria outra chance de abandonar sua vida pacata por uma vida de sonhos, 

desta vez com um fazedor de sonhos, um ator, não o produto do sonho, o personagem.  

 O candidato a astro Gil Shepherd, em um momento de fragilidade confessional, revela 

para Cecília que seu nome real é Herman Barnabidi. Portanto, Gil é uma criação de Herman 

assim como Tom é uma criação de Gil, são três níveis de criação. O quarto nível é o de 

Woody Allen, que como um deus “roteirista” criou todos.  

 

 

Figura 13: fotograma de A Rosa Púrpura do Cairo (1985). Tempo: 1:08:43 

 

 Para se despedir de Baxter vai com ele para dentro da tela e visita o Copacabana, 

restaurante em que o maitre imita Fred Astaire e as garrafas de champanhe estão cheias de 

refrigerante. Ou seja, a direção de arte do mundo real interfere na ficção. Ainda nesse jogo de 

múltiplas realidades e citações, Woody Allen, ao mostrar o retorno de Baxter para a tela de 

cinema, estabelece que as figuras que ficaram na tela acreditam que o mundo deles é que é o 

real e que o “outro” mundo é o das sombras. É uma referência à alegoria da “caverna” de 
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Platão, sendo Baxter o prisioneiro que escapou, conheceu o mundo, mas quando tenta libertar 

seus companheiros é atacado por eles, que o julgam um mentiroso.  

 No fotograma selecionado encontramos Cecília e Baxter vivendo seus últimos 

momentos românticos, justamente no mundo da fantasia em preto e branco do filme onde ele 

é um personagem. A diferença entre os dois é gritante, e chama atenção desde as roupas. As 

de Baxter são glamourosas e pouco realistas, sendo possivelmente a criação da mente criativa 

de uma figurinista. As roupas de Cecília são surradas, simples e realistas, roupas de verdade. 

O curioso é que, na prática, também são criações de uma figurinista, mas nesse caso trata-se 

de uma figurinista que recebeu a instrução de ser realista. Algo que se observa no cinema de 

Hollywood desde a década de 1960, sendo que o filme foi feito em 1985. São, portanto, três 

níveis de realismo. O primeiro da relação fantasia versus realidade, o segundo da ambientação 

do filme nos difíceis anos da depressão, o terceiro do próprio período no qual o filme foi feito.  

 Em contraponto a esse aspecto, que denuncia que Cecília não está em seu ambiente 

natural, o cenário é obviamente artificial. Ao fundo do casal existe uma paisagem mostrando 

prédios, reproduzindo a vista de um apartamento luxuoso em Nova Iorque. Trata-se de um 

cenário facilmente identificável como um cenário. Mas Cecília nunca foi a um desses 

apartamentos. Por isso, não saberia dizer se suas vistas são tão belas quanto àquela. Talvez a 

cidade feia, suja e pobre que ela conhece do chão seja daquele jeito vista de cima. Ela não 

sabe. E por não saber, assistindo em um filme, como espectadora, aceita tal paisagem como 

real. Ao mesmo tempo, estando dentro de um filme, como personagem, ainda que um 

personagem deslocado, aceita tal paisagem como real. Pelo menos para aquele momento. Ela 

entrega-se ao desejo de estar, como destaca a legenda, “deste lado da tela”.  

 Apesar de, em um primeiro olhar, tanto Baxter sair da tela quando Cecília entrar nela, 

possam ser considerados desdobramentos narrativos absurdos, tornam-se aceitáveis e 

verossímeis dentro de uma narrativa de viés contextualista, uma vez que  

 

o contextualista avança, diz-nos Pepper, isolando algum (na verdade, 
qualquer) elemento do campo histórico como assunto de estudo, seja o 

elemento tão amplo como a “Revolução Francesa” ou tão pequeno como um 

dia na vida de uma determinada pessoa. Em seguida passa a escolher os 

“fios” que ligam o evento que vai ser explicado a diferentes áreas do 
contexto. Os fios são identificados, estendidos para fora, na direção do 

espaço natural e social circundante dentro do qual ocorreu o evento 

(WHITE, 1995, p. 33).  
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 As regras de ocorrência desses elementos fantásticos, portanto, devem ser 

compreendidas dentro do contexto da narrativa. Em alguns casos, inclusive, não interessa 

explicá-los explicitamente, mas verificar se funcionam dentro da narrativa.  

 Os reais querem vidas fictícias e os fictícios querem vida real. Cecília volta para o 

mundo real, em que pretende encontrar Gil, que a abandona, não sem algum remorso ou 

dúvida. Resta-lhe voltar sua vida anterior, para Monk e para o escuro do cinema, seu refúgio. 

O sonho acabou. É preciso retornar para a Depressão da realidade, a realidade da Depressão.  

 Essa conclusão pessimista do enredo, onde a heroína não teve um final feliz e o amor 

foi vencido pela ganância, se insere na concepção de que “as estórias vazadas no modo 

irônico, do qual a sátira é o modo ficcional, alcançam seus efeitos precisamente ao frustrar as 

expectativas normais acerca dos tipos de resoluções proporcionadas por estórias vazadas em 

outros modos (estória romanesca, comédia ou tragédia, conforme o caso)” (WHITE, 1995, p. 

23).  

 Mas é cabível chamar A Rosa Púrpura do Cairo de comédia considerando seu final 

amargo? Segundo Alberti,  

 

Dois registros merecem destaque nessa discussão. Em primeiro lugar a 

própria noção do riso trágico como afirmação do nada, do desaparecimento, 

do acaso, enfim, da destruição do sentido sem que nada seja dado em troca. 
Em segundo lugar, o fato de a oposição entre riso trágico e riso cômico (...): 

o elogio daquele pode levar a uma exacerbação da verdade e da existência, 

compensando, sim, a cessação de ser com um sentido (2011, p. 22).   

 

 Portanto, esse filme está impregnado de “riso trágico”, sedimentando como uma 

comédia pouco usual, mas certamente uma comédia. A aventura de Cecília com Baxter e Gil 

não teve uma “moral da história”, não pretende ensinar nada, mas pode ser compreendida a 

partir de diversos “sentidos”, inclusive como uma “ironia do destino”.  

 O filme fecha com Cecília assistindo um filme com a dança e o canto de Fred Astaire 

é Ginger Rogers. O mesmo da abertura. Aos poucos Cecília volta a se encantar com o cinema. 

Como um personagem de Chaplin, mostra um sorriso melancólico, mas de algum modo 

esperançoso. O mundo real vence, mas a fantasia sempre resiste. 

Em Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen apresenta um personagem que 

literalmente mergulha em sua fantasia, transportando sua consciência não para a tela, mas 

para o passado. Ideologicamente, ele está enredado em uma concepção de mundo pautada 

pela noção de Idade do Ouro. O filme apresenta um enredo satírico em torno desse 

personagem e de suas concepções, mostrando que cada época verá essa possibilidade do 
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passado idílico a partir de seus próprios conceitos ideológicos. É o presente construindo a 

narrativa do passado. 

 

3. 3. Humor saudosista em Meia-Noite em Paris (2011) 

 

 
Se alguém teve a sorte de morar em Paris, quando jovem, terá da cidade 

uma lembrança para toda a vida. [...] para onde acorriam intelectuais e 

artistas de praticamente todo o mundo ocidental em busca do ambiente no 
qual se sentiam estimulados a produzir obras. Era quase necessidade para 

essas pessoas estar no que consideravam o centro do mundo, que levava 

celebridades e aqueles que viriam a ser célebres a povoar intensamente as 

ruas, os cafés e os restaurantes de Paris. (HEMINGWAY, Paris é uma 
festa) 

 

 

Nos últimos tempos Woody Allen tem filmado longe de seu palco principal, Nova 

Iorque. Aventura-se pela Europa em busca de novos cenários para as suas histórias, mas sem 

deixar de lado a perspectiva do olhar americano em meio às cidades do Velho Mundo. 

Possivelmente devido a questões financeiras filmou em Londres (“Match Point”, em 2005), 

Barcelona (“Vicky Cristina Barcelona”, 2008) e Paris (“Meia-Noite em Paris”, 2011). Paris 

parece ser seu segundo lar criativo.  

Woody Allen sempre demonstrou respeito e admiração pela França.  Afinal, foram os 

franceses os principais responsáveis pela elevação do cineasta ao status de gênio. Em 

Dirigindo no Escuro (2002), Woody Allen brinca com isso. O que não é muito diferente com 

o que acontece com o cinema, uma arte contestada até mesmo pelo próprio Woody Allen; que 

mais de uma vez declarou que esse tipo de expressão artística é inferior a, por exemplo, a 

literatura. Não por acaso, a mesma opinião de Gil, seu personagem e alter ego em Meia-Noite 

em Paris (2011), um filme de muito sucesso, que lhe rendeu um Oscar de melhor roteiro.  

Nessa obra, mais uma vez, Woody Allen produz uma narrativa histórica satírica. 

Dentro do enredo de uma comédia, que conta inclusive com um clássico final feliz, vê-se um 

desfile de personalidades históricas em uma ambientação totalmente específica e 

intransferível, a França da década de 1920. Uma nação ocupada não ainda por nazistas, mas 

por artistas das mais diversas nacionalidades. Allen destaca, não por acaso, seus compatriotas 

norte-americanos que formaram a chamada Geração Perdida.  
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Nesse sentido, Woody Allen, da mesma forma que Hemingway, Fitzgerald e Cole 

Porter fez de si um auto-exilado na Europa, com a diferença de que foi para lá em uma fase 

mais avançada da carreira.    

Em Meia-Noite em Paris (2011) os tempos sombrios da Depressão e da Grande 

Guerra passaram. Mas a América do século XXI, acomodada pelas décadas de 

supercrescimento industrial e imperialismo cultural, foi acometida por um mal quase tão 

grande quanto: a mediocridade pessoal e a indigência cultural. Ao invés de cultura, “o que 

temos é um mundo ocupado por empresas de entretenimento e estilo de vida (na maioria, 

americanas) que desejam expandir seu mercado em cada canto do mundo” (SCOWEN, 2003, 

p. 202). 

Mesmo a cultura erudita tornou-se uma espécie de grife que pode ser comprada e 

vendida. O escritor Saul Below, observou que 

 

Os atuais líderes da cultura em Nova Iorque são os intelectuais de 
publicidade. São homens e mulheres formados em faculdades que jamais 

viveram como poetas, pintores, compositores ou pensadores, mas 

organizaram com sucesso a arte, o pensamento, a escrita e a ciência em 
editoras, museus, fundações, revistas, jornais (sobretudo The New York 

Times), na indústria da moda, na televisão e na publicidade. Todas essas 

coisas foram feitas para render e pagar, e pagar muito bem (1992, p. 254). 

 

Não que fazer dinheiro com atividades culturais seja necessariamente ruim ou 

condenável, mas para alguns românticos, nostálgicos da arte pela arte, ou mesmo da arte 

militante, essa atitude pode ser redutora. É essa a perspectiva do protagonista de Meia-Noite 

em Paris, um homem altamente saudosista. O passado, como no caso dos judeus, pode ser o 

depositório de lembranças dolorosas. Mas, constituindo-se como “passado” pode ser filtrado, 

ficando a memória apenas dos elementos positivos. Nesse caso específico, os elementos 

culturais, de uma época em que se convencionou considerar que a cultura era levada mais a 

sério.   

A comunidade judaica americana acompanhou esse processo de transformação do 

mundo, uma vez que 

 

Na última metade do século XX, as condições da vida judaica mudaram 

radicalmente. O Holocausto representou a justificativa moral para o 

atendimento de uma milenar aspiração: um lar nacional. (...) Por outro lado, 
a situação do judaísmo nas Américas e na Europa também mudou. Já não se 

tratava de comunidades pobres, sujeitas à perseguição ou ao extermínio. Por 

isso, desapareceram os personagens típicos do humor judaico (SCLIAR, 

2005, p. 49).  
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O protagonista de Meia-Noite em Paris não é claramente um judeu, embora possa ser 

caracterizado como um shlemiel, o típico personagem atrapalhado do humor judaico. Seu 

DNA judaico pouco explícito explica-se justamente porque ser um judeu, no século XXI, 

deixou de ser um “problema”, com fortes ressonâncias sociais, para ser uma característica 

dentre muitas.   

O nome desse personagem faz eco com outra criação de Woody Allen. O nome de um 

dos protagonistas masculinos de A Rosa Púrpura do Cairo (1985) era Gil. O intérprete de um 

personagem de ficção foragido das telas de cinema. Woody Allen repete o nome em seu alter 

ego de Meia-Noite em Paris (2011). Trata-se dessa vez de um roteirista de cinema que deseja 

ser escritor. Não enxerga sua atividade como detentora de relevo artístico. Assim como a 

“sombra” do Gil do filme de 1985, talvez seguindo seus desejos inconscientes, esse segundo 

Gil abandona seu oficio para perseguir um sonho, nesse caso escrever “o grande romance 

americano” em Paris. Algo que, muito antes dele, Hemingway e Fitzgerald fizeram. 

“Passaram anos em Paris no primeiro quarto do século, quando a cidade era uma meca para 

artistas não-conformistas de todas as faixas e nacionalidades” (Scowen, 2003, p. 198). Essa 

sombra do Gil de 1985 era um homem de ficção cansado do mundo ficcional em que vivia. O 

Gil de 2011 é um criador de ficção, portanto de “sombras”, cansado do mundo de aparências 

em que vive. Dois homens dispostos a enfrentar o mundo real.  

 Para muitos norte-americanos no período entreguerras esse mundo real só poderia se 

encontrar no Velho Mundo, do outro lado do mar, na Europa. No começo do século XX, Paris 

já era conhecida por ser um lugar fértil e inspirador, em que os artistas se encontravam para 

discutir sobre os mais diferentes assuntos e pontos de vista. Dessa forma,  

 

nas primeiras décadas do século XX, essa boêmia artística parisiense 

explodia, se transformando em algo que era quase que um movimento de 

massas. Literalmente centenas de artistas, escritores e personagens históricos 
mundiais cujas obras inovadoras (e, em alguns casos, personas provocantes) 

são marcantes ainda hoje passaram através dos portais daquilo que o 

historiador da literatura Donald Pizer classificou de “O momento Paris”. [...] 
Como escreve Dan Franck, autor da obra histórica Boêmios, “Paris (...) se 

tornou a capital do mundo. Nas calçadas, já não havia um punhado de 

artistas (...) mas centenas, milhares deles. Era um florescimento artístico de 

uma riqueza e qualidade incomparáveis. (...) Pintores, poetas, escultores e 
músicos de todos os países, todas as culturas, clássicos e modernos, se 

encontraram e se misturaram (GOFFMAN; JOY, 2007, p. 220-221). 
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A boêmia para os jovens, segundo Robert Michels (apud JACOBY, 1990) era uma 

etapa da vida caracterizada pela pobreza, pela liberdade e pelo ódio à burguesia. Muito 

peculiar às características do movimento da contracultura em que surge um novo estilo de 

mobilização e contestação social que começa nos Estados Unidos e parte para a Europa. A 

contracultura buscava criar um mundo alternativo e romper com a cultura dominante. A 

boêmia possui dois elementos importantes a serem pensados. As suas origens, o emprego, o 

desemprego e o ambiente urbano, já que a boêmia é um fenômeno eminentemente urbano. 

No livro de entrevistas Woody Allen por Woody Allen, Stig Björkman, tratando sobre 

Zelig, pergunta para o cineasta acerca das relações entre os tempos de crise na primeira 

metade do século XX e os tempos atuais.  

 

SB: Você vê traços semelhantes na política americana atual com a da época 

em que o filme foi realizado?  
WA: De conformismo? Bem, acho que este é um traço pessoal na vida de 

todo mundo. Ele começa na vida de Zelig quando ele diz que leu Moby Dick. 

E você, frequentemente, encontra isso em diversas pessoas. Alguém 

pergunta: “você leu isto ou aquilo?” e o outro responde “sim, claro” mesmo 
que não tenha lido (s/d, p. 143). 

 

O traço semelhante entre as duas temporalidades seria a hipocrisia e o medo de 

desagradar. Gil vive esse dilema em sua vida pessoal.  

O protagonista visita, com a noiva Inez e um casal de amigos dela, Paul e Carol, o 

Palácio de Versalhes. O cenário inspira uma conversa que será definidora tanto do enredo 

geral do filme quanto de seu sentido filosófico básico. Como é comum em Woody Allen, 

começa com uma pergunta usual e, partindo dela, tece uma longa teia de metáforas e citações 

eruditas. Nesse longo diálogo, Carol pergunta,  

 

Carol: Onde vocês vão morar depois que se casarem?  

Inez: Malibu.  

Carol: Sério?!  

Gil: Eu queria um pequeno sótão em Paris com uma claraboia, mas...  

Carol: Lá Bohéme?  

Paul: Só falta a tuberculose.  

Inez: Exato. Obrigada! O problema é que ele não sabe se consegue 

escrever um romance.  

Paul: Verdade?  

Gil: Bem...  

(...)  

Inez: Por que não fala do personagem principal para eles?  

Gil: Não gosto de discutir meu trabalho.  
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Inez: Não precisa contar a trama toda, só o personagem.  

Gil: Não, não, não.  

Inez: Ok. Ele trabalha em uma loja retrô.  

Carol: O que é isso?  

Paul: É dessas lojas que vendem bonecas da Shirley Templo e rádios 

antigos?  

Inez: Exato.  

Paul: Quem compra essas coisas?  

Gil: Não sei...  

Inez: Gente que vive no passado. Que pensa que seria mais feliz se vivesse 

numa época anterior.  

Paul: Em que época você gostaria de viver, MiniverCheevy
14

?  

Inez: Paris dos anos 20, na chuva.  

Gil: Não era tão ruim.  

Inez: Quando a chuva não era ácida.  

Paul: Entendo. E não havia aquecimento global. Nem TV, atentados 

suicidas, armas nucleares e cartéis de drogas.   

Carol: O menu de sempre das histórias de horror.  

Paul: Nostalgia é negação. Negação do presente doloroso.  

Inez: Gil é extremamente romântico. Ele adoraria viver num estado de 

negação perpétua.  

Paul: E essa falácia é chamada de pensamento da Era de Ouro. 

Inez: Touchê.  

Paul: Sim, a noção errada de que uma época diferente é melhor do que 

aquela em que vivemos. É uma falha na imaginação romântica de quem 

tem dificuldade de enfrentar o presente. (0:9:40). 

 

 Interessante notar que esse diálogo que serviu basicamente para estabelecer o papel 

social de Gil, servirá também para definir que tudo que se passará posteriormente pode ser 

uma “falha na imaginação”.  

De fato, em uma nova elaboração surreal, Woody Allen faz seu herói voltar no tempo 

e encontrar seus ídolos. Historicamente, é importante perceber que a ironia nesse caso se 

revela na comparação entre o presente e o passado aos olhos de um viajante do tempo. Seus 

encontros com grandes ícones da cultura, repletas de referências eruditas, são ao mesmo 

tempo engraçadas e nos faz pensar na Idade do Ouro dos anos 1920. Meia-Noite em Paris 

(2011) não é somente uma visão romantizada da “Cidade Luz”, é uma reflexão acerca da 

nostalgia dos tempos de grandes artistas que viram em Paris uma forma de se realizarem em 

seus projetos pessoais, e até mesmo impessoais, de modo que a capital francesa é mais do que 

                                                             
14

 Miniver Cheevy é um poema narrativo escrito pelo poeta inglês Edwin Arlington Robinson em 1910, tendo 

como tema principal a nostalgia. Seu protagonista é um homem descrito como um romântico incurável que passa 

os dias refletindo como seria sua vida se tivesse nascido em uma época diferente, uma época passada. 
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inspiradora por seu ambiente sofisticado. São citados no filme figuras como Salvador Dalí, 

Pablo Picasso, Gertrude Stein, Luis Buñuel e outros artistas importantes da época. 

Porém, uma vez percebido o cenário e as figuras que nele se movimentam, é 

necessário ir além do óbvio. Certamente, o protagonista, Gil, é uma figura simpática e faz por 

merecer a simpatia do público, contudo, observando de maneira isenta, Woody Allen, na 

condição de artista e intelectual, nesse filme em particular, não defende a Era de Ouro como 

uma noção culturalmente saudável. Para Woody Allen, se prender ao passado é um equívoco 

e ele reitera isso ao longo de diversos momentos do filme, mostrando que todas as eras 

consideravam o passado melhor.  

Nesse sentido, apesar de ter apresentado o personagem Paul como sendo uma figura 

flagrantemente pedante, concorda com ele no que diz respeito a sua crítica a Idade do Ouro. 

Talvez essa seja uma forma do cineasta dizer que nem tudo o que é agradável é o mais correto 

e que elementos antipáticos podem estar certos ou, no mínimo, apresentar questões relevantes, 

que merecem ser pensadas.  

Essa visão do cineasta, que representa uma relativa novidade narrativa, dando razão a 

uma figura apresentada no enredo como antipática, obrigando ao herói concordar com ele ao 

final de sua trajetória, dialoga com a perspectiva de Hayden White de que 

 

como fase na evolução de um estilo artístico ou de uma tradição literária, o 
advento do modo satírico de representação assinala uma convicção de que o 

mundo envelheceu. Como a própria filosofia, a sátira “pinta seu cinzento 

sobre cinzento” na compreensão de sua própria inadequação como imagem 

da realidade. Portanto prepara a consciência para seu repúdio de todas as 
conceptualizações rebuscadas do mundo e antevê um retorno e uma 

percepção mítica do mundo e seus processos (WHITE, 1995, p. 25). 

 

O próprio Woody Allen costuma ser apresentado como uma figura muito ligada a 

valores culturais frequentemente conhecidos como do “passado”, como jazz e cinema dos 

anos 1930, mas em momento algum parece ser um artista que parou no tempo. Ao longo de 

sua carreira aceitou diversos desafios diferentes. Filmar Meia-Noite em Paris, inclusive, faz 

parte de um deles. Representa seu exílio europeu.  

Em certo sentido isso explica e justifica o fato de que em seus filmes da fase europeia, 

Woody Allen normalmente não fugiu muito do estilo “cartão postal”. Ele costuma fazer seus 

personagens passearem por paisagens internacionalmente conhecidas. Em Roma mostra o 

Coliseu, na Grécia as ruinas da acrópole, em Londres o Big Ben. Em seus filmes ambientados 

em Nova Iorque não é tão explícito, salvo em exceções, como Manhattan (1979) que era 
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declaradamente uma apologia à cidade. Acreditamos que faça isso por dois motivos: o 

primeiro é para apresentar a cidade visitada para seu público americano, deixando muito clara 

a ambientação, o segundo motivo seria a homenagem em si a essas cidades, no que elas 

possuem de mais marcantes no imaginário mundial.  

Em Meia-Noite em Paris não é diferente. Seus personagens passeiam por Versalhes e 

também pelo Louvre.  

 Separamos um fotograma de Meia-Noite em Paris em que encontramos em sua 

composição o resumo de diversos desses elementos colocados ao longo do filme. Mostram os 

dois casais, Gil e Inez, Paul e Carol, visitando um museu de arte. Percorrem um longo 

corredor. As paredes de lado a lado estão apinhadas de pinturas. O ponto de fuga da imagem é 

justamente Gil, alter ego do diretor. Ele usa a roupa mais colorida e viva do quarteto. Nesse 

ponto do filme, quase na metade, Gil se mostra mais feliz estando no passado do que no 

presente, trazendo para ele essa sensação de leveza. Nota-se que Gil está separado do grupo, 

que forma um bloco compacto atrás dele. Paul, Inez e Carol, compactuando em sua visão 

cética de mundo, não compreendem e não se misturam com a leveza romântica de Gil.  

 

 

Figura 14: fotograma de Meia-Noite em Paris (2011). Tempo:0:45:12 

  

 Param diante de uma tela de Picasso. A relação de cada um diante da obra é 

definidora. Paul possui conhecimento erudito sobre Picasso, um conhecimento frio dado pelos 

livros. Inez se esforça para apresentar certo verniz cultural condizendo com sua condição 

econômica, sendo que, nesse caso, conhecer algo sobre Picasso ganha para ela condição de 



112 
 

certa obrigação social. Para Carol, esposa de Paul, Picasso é um nome entre outros de pintores 

antigos, seu relacionamento com um erudito, em sua perspectiva, já lhe garante acesso ao 

conhecimento. Diferentemente, Gil conheceu Picasso pessoalmente, assim como Adriana, a 

pessoa retratada na pintura. Por isso ele está mais próximo da pintura na composição do 

fotograma. Essa proximidade não é apenas física, é também emocional.  

 Outro detalhe chama atenção: a mulher que observa as telas no primeiro plano. Seu 

cabelo cortado no estilo Chanel faz referência ao período do entreguerras, o passado de Gil no 

filme. Assim como sua austera blusa preta. Porém, ela está de jeans e tênis, peças de 

vestimenta bem contemporâneas. Ou seja: os pés de Gil estão plantados no presente, ainda 

que sua cabeça e coração estejam no passado. O que justifica inclusive a decisão final de Gil 

em abdicar de sua obsessão pela Era de Ouro.    

 Como já foi salientado, ao longo do filme o personagem Gil encontra as mais diversas 

personalidades históricas.  

 Para exemplificar esse elemento recorrente na construção da narrativa do filme seria 

interessante analisar um fotograma mostrando o que seria o encontro do protagonista com os 

espanhóis Salvador Dalí (Adrian Brody) e Luis Buñuel, um artista plástico e um cineasta, 

justamente com o fotógrafo norte-americano Man Ray. Todos conhecidos como sendo 

participantes do movimento surrealista.  

 

 

Figura 15: fotograma de Meia-Noite em Paris (2011). Tempo: 0:56:20 
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 Um único plano da cena mostra o grupo reunido (justamente o que foi escolhido para 

ser analisado). Todos os outros são closes ou planos fechados de cada personagem dando suas 

falas ou tendo reações às falas de outros. Nesse plano, Gil está de costas. Não se vê seu rosto, 

aludindo que ele não pertence a esse lugar, a esse tempo. Salvador Dalí o apresenta aos 

amigos, apontando para ele e reforçando seu nome ao citá-lo duas vezes, como que para fixar 

Gil no quadro: “esse é Pender. Pender!”. Nota-se que o líquido colocado no copo de Gil é 

mais claro do que o presente no copo de Dalí. O que é estranho, considerando que ambos os 

copos foram servidos da mesma garrafa, que permanece no centro da mesa. Esse aspecto 

translúcido do conteúdo do copo de Gil denuncia que ele não deveria estar ali, que é um tipo 

de fantasma surrealista.  

 O ponto de fuga da imagem é direcionado exatamente pela garrafa posta em cima da 

mesa, que aponta para o abajur vermelho logo acima da cabeça de Man Ray. Ilumina 

justamente o fotógrafo do grupo, o artista que trabalha com a luz sobre os objetos.     

 Tipos fantasmagóricos foram comuns na filmografia de Buñuel, que observa Gil 

atentamente. Acima de sua cabeça uma placa onde se lê “mama mia”, uma expressão 

tipicamente italiana. Por que justamente sobre o cineasta do grupo? Convêm lembrar que o 

filme seguinte de Woody Allen foi justamente Para Roma com Amor (2012), inspirado no 

Decamerão, de Boccaccio. Uma das características fundamentais de Decamerão é colocar 

clérigos em situações de caráter sexual. A obra de Buñuel foi marcada por um forte combate 

ao poder da Igreja, como pode ser visto na última ceia composta por mendigos em Viridiana 

(1961), os padres amarrados em cima do piano de O cão andaluz (1929), feito em parceria 

com Dalí, ou o Cristo de A Idade do Ouro (1930), filmado exatamente em Paris.  E, como já 

foi citado, é justamente a noção de Idade do Ouro um dos temas principais de Meia-Noite em 

Paris. A produção aborda a questão da nostalgia, mostra a obsessão que temos pela ideia de 

que o passado é sempre melhor.  

 Percebe-se aqui uma estratégia de Woody Allen em usar seu conhecimento do passado 

para ilustrar, e aprofundar, o sentido de suas opções narrativas nesse filme, pois “a tragédia e 

a sátira são modos de elaboração e enredo concordes com o interesse daqueles historiadores 

que percebem atrás ou dentro da congérie (conjunto) de eventos contidos na crônica uma 

estrutura vigente de relações ou eterno retorno do mesmo no diferente” (WHITE, 1995, p. 

26). Essa noção tanto pode ser percebida nas entrelinhas da narrativa do filme, como 

demonstrado na análise da figura 13, nos desdobramentos explícitos do enredo. O mais 

evidente deles está no sentimento de nostalgia da personagem Adriana, que viveu nos anos 
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1920, com relação aos artistas do século XIX. Reproduz o que vivia Gil Pender no século 

XXI.  

 Possuir um conhecimento prévio acerca dos artistas citados em Meia-Noite em Paris é 

fundamental para compreender a trama? Acreditamos ser importante pelo menos possuir uma 

noção geral da ambientação, pois do contrário o sentido da maior parte das piadas não podem 

ser alcançadas. Contudo, Meia-Noite em Paris não é um filme fechado em si. Pode ser 

apresentado como um bom exemplo de obra de arte que se encaixa no conceito do que 

Umberto Eco chamou de Duplo Código, que seria a noção de que muitas produções artísticas 

são construídas em dois níveis. No primeiro nível, sua narração pode ser acompanhada pelo 

espectador / leitor menos preparado, pois todos os desdobramentos narrativos são evidentes 

em si mesmo, porém, em outro nível, a narrativa é salpicada de referências e citações que 

tornam a obra mais rica e complexa, mas que só podem ser identificadas por espectadores / 

leitores com formação intelectual mais sólida. Em princípio, o primeiro não vai ter prejuízo ao 

acompanhar a narrativa, mas também não consegue aproveitar todas as suas possibilidades. 

Para Eco,  

 

exemplos do doublecoding encontram-se hoje em muitos spots publicitários, 

construídos como textos experimentais que antes seriam aceitos apenas por 

exíguos grupos de cinéfilos e que, contudo, atraem todo tipo de espectadores 
pelos mais variados motivos “populares”, como a alusão a situações eróticas, 

o apelo de um rosto novo, o ritmo da montagem, o acompanhamento musical 

(2003, p. 201).   

 

 Meia-Noite em Paris alcançou grande sucesso de bilheteria na carreira de Woody 

Allen, o que prova que o filme agradou o público médio de cinema que, independentemente 

da fama do diretor, foi assistir uma boa comédia romântica. Para Georges Minois essa 

capacidade de atrair os dois públicos é uma característica do bom cômico. Porém, ao mesmo 

tempo,  

 

Os melhores brincam com as palavras, cômico formal que demora mais 

tempo para ficar obsoleto. A distância entre o cômico popular e o cômico 

intelectual diminuiu consideravelmente; a democratização obriga: o primeiro 
é, agora, despojado de sua simploriedade e o segundo, que perdeu a soberba, 

rebaixa-se com assuntos midiatizados (2003, p. 622).   

 

 Talvez o maior mérito de Woody Allen, ao longo de sua carreira, tenha sido o de 

trazer para a mídia temas considerados mais elitizados, como debate religioso, psicanálise, 
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filosofia, escritores, pintores e outros. Os escritores, aliás, são o grande tema em torno do qual 

orbita todos os outros, inclusive Meia-Noite em Paris.  

Woody Allen já declarou em diversas ocasiões que não sente possuir disciplina 

suficiente para escrever um romance que possa almejar ser o “grande romance americano”, 

como era a pretensão dos membros da Geração Perdida. Apesar disso, sua produção literária é 

bastante considerável. Publicou diversas peças e contos em livros de coletânea como Sem 

plumas (2012), Adultérios (2010) e Que loucura (2011).   

Contudo, dentre o universo de sua produção literária, um conto do livro Cuca 

Fundida, publicado no Brasil no começo da década de 1980, se destaca: “Os anos 20 era uma 

festa”. Trata-se de uma prévia do que ele viria a desenvolver no roteiro de Meia-Noite em 

Paris. Os elementos básicos e vários dos personagens já estão ali. Falta o roteirista Gil e sua 

aventura para guiar o enredo, mas de certo modo ele é substituído por um narrador em 

primeira pessoa que, sem nome, está muito distante de ser um surreal viajante do tempo, é 

uma figura integrada a comunidade dos boêmios americanos.  

Nesse conto, Allen brinca com sua percepção de que não deve se aventurar em uma 

aventura literária de maior fôlego. “Picasso e eu alugamos uma vila no sul da França. Eu 

estava revisando as provas do meu romance, no qual já era considerado o grande romance 

americano, mas as letras eram tão miudinhas que não consegui chegar ao fim dele” (ALLEN, 

s/d, p. 99). Dilema parecido com o de Gil, protagonista de Meia-Noite em Paris.  

Esse narrador do conto abre a narrativa contando que 

 

Vim a Chicago pela primeira vez nos anos 20, para assistir a uma luta. 

Ernest Hemingway veio comigo e ficamos hospedados na academia de Jack 

Dempsey. Hemingway tinha acabado de escrever dois contos sobre boxe, e, 

embora eu e Gertrude Stein tivéssemos achado que estavam bonzinhos, 
ainda precisavam de algumas mexidas (ALLEN, s/d, p. 99). 

 

Posteriormente, no conto, viajam para a França. E ninguém melhor do que Ernest 

Hemingway, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1954, para narrar às histórias que 

ocorreram na França. O seu livro Paris é uma festa (2012) é uma ode a cidade luz. Livro 

publicado após sua morte conta a sua convivência e descrição do que foi o Montparnasse
15

 e o 

ambiente febril dos anos vinte. Narra a vida que levava junto com expatriados que passavam o 

tempo a beber, conversar e dançar nos bailes. Hemingway não esconde que os anos que 

passou em Paris foram possivelmente os melhores de sua vida. Foi uma época produtiva e 

                                                             
15 Montparnasse é um famoso bairro localizado em Paris e durante o século XX foi um importante local de 

encontro de intelectuais boêmios. 
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inspiradora. Foi lá que aprendeu a escrever o gênero prosa sob a tutela da mecenas Gertrude 

Stein e do crítico e poeta Ezra Pound. 

Nascido em 21 de julho de 1899 em Illinois, nos Estados Unidos casou-se quatro 

vezes e participou da Primeira Guerra Mundial como motorista de ambulância, experiência 

que descreveu em Adeus as armas (1929), retornando dela definitivamente como escritor. 

Tendo escrito O Sol Também Se Levanta (1926), Por Quem os Sinos Dobram (1940), O Velho 

e o Mar (1952), Paris é uma Festa (1964) é possível afirmar que quase toda a sua obra é, 

fundamentalmente, autobiográfica. Nos seus melhores livros aparece sua experiência na 

Primeira Guerra Mundial e o comportamento que criou um código moral de sua época. A sua 

nobreza e sua simplicidade aparecem em O Velho e o Mar, em que o personagem título, um 

velho pescador, é seu alter ego. Não é preciso citar referências diretas entre sua vida e obra, 

os seus grandes livros conseguem transmitir a sua mensagem claramente.  

Sua vida nunca deixou de ser marcada por intensos acontecimentos ocorridos ao longo 

de sua carreira profissional e pessoal e, por este motivo, sempre apareceu em seus livros 

detalhes de sua personalidade e talento. Um tema recorrente ao longo de sua obra é o suicídio. 

Tornou-se célebre a frase do escritor Albert Camus que diz que “só existe um problema 

filosófico realmente sério: o suicídio” (CAMUS, 2010, p. 19). Hemingway, talvez 

inconscientemente, concordaria.   

Em 1928 o pai de Hemingway sofre de problemas de saúde e financeiros e comete 

suicídio. Sua mãe era dona de uma personalidade dominadora e após a tragédia envia ao filho 

a pistola com a qual o pai havia se matado. A família de Hemingway o marcou 

profundamente. 

 

Essa situação doméstica – a respeitabilidade burguesa e puritana do lar, um 

pai inibido, cheio de ressentimentos, uma mãe autoritária e abusiva – marcou 
profundamente Hemingway e elumina certos traços fundamentais de seu 

caráter: sua revolta contra a respeitabilidade burguesa, sua hostilidade em 

relação às mulheres, sua incapacidade de viver ou de descrever “a vida do 
casal” (PAIVA, 1990, p. 22). 

 

A depressão nervosa e moral espreitava o escritor, tornando-o um indivíduo solitário. 

Sua trajetória de sucesso não foi suficiente para preencher essa lacuna. Em 02 de julho de 

1961 apanhou a espingarda e pôs fim a sua existência que havia se tornado para ele um fardo. 

Possivelmente, Hemingway temia sua doença e a lenta decadência intelectual que viria. 

Porém, é certo afirmar que além destes motivos, haviam também os problemas causados pelo 
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clima da sociedade contemporânea com as suas tensões, o que para ele parecia o caminho 

para o holocausto da humanidade. 

A obra de Hemingway alcançou uma maestria incontestável. Contribuiu notadamente 

na renovação da língua inglesa de nosso tempo, trabalhou arduamente para conservar as 

relações vivas entre as palavras, linguagem e realidade.  

 

Hemingway diria um dia, reinterpretando a expressão que Gertrude Stein 

cunhara num destempero muito peculiar dela, ele se sentia membro de uma 
geração criada com valores e perspectivas que já não significavam quase 

nada no mundo do pós-guerra: uma geração perdida. Uma geração que 

precisava se reencontrar. E se reencontrar em Paris, é claro. 
(HEMINGWAY, 2012, p. 12-13). 

 

Ainda que sua vida tenha sido turbulenta e cheia de fortes emoções Hemingway nos 

deixa a imagem de um escritor envolvente que tem muito a nos dizer sobre a vida e suas 

aventuras em Paris nos anos vinte. Como é apresentado em Meia-Noite em Paris, aparece-nos 

Hemingway ao mesmo tempo como um testemunho e ator de sua época. É o que se pode 

deduzir do diálogo travado entre Gil e Papa, apelido de Hemingway:  

 

Gil: Sou um grande fã de Mark Twain. Dá até para dizer que a literatura 
americana moderna nasceu com “Huckleberry Finn”  

Hemingway: Você luta boxe?  

Gil: Não, não. Quero dizer... não luto.  

Hemingway: O que está escrevendo?  
Gil: Um romance (...) Posso lhe pedir o maior favor do mundo?  

Hemingway: Não, não posso.  

Gil: O que? Poderia lê-lo?  
Hemingway: Seu romance?  

Gil: Sim, são 400 páginas e eu gostaria de ter uma opinião.  

Hemingway: Minha opinião é que detesto.  
Gil: Você nem leu.  

Hemingway: Detesto textos ruins e se for bom terei inveja e detestarei mais 

ainda. Não queira a opinião de outro escritor.  

Gil: É que, sabe o que é; tenho dificuldade de confiar em alguém para avaliá-
lo.   

Hemingway: Escritores são competitivos.  

Gil: Não vou competir com você.  
Hemingway: Você é modesto demais. Não é muito masculino. Se você é 

escritor, diga que é o melhor escritor! Mas não será enquanto eu viver, ou 

quer decidir isso no braço? (0:25:52) 

 

É fundamental perceber que a imagem que Woody Allen concebe de Hemingway em 

seu filme carrega em si a sombra do conhecimento prévio que o cineasta possuía do conjunto 

de sua carreira. A referência a Mark Twain faz parte de uma célebre entrevista dada pelo 
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escritor. O mesmo vale para sua definição da profissão de escritor e a relação entre escritores. 

Literalmente, Allen parafraseou Hemingway, devolvendo depois as mesmas frases para 

Hemingway, sendo que esse Hemingway é o Hemingway de sua imaginação. Parece uma 

ação criativa confusa, mas não é. Na prática, Woody Allen encenou o estereótipo do escritor 

presente no imaginário popular. Seu Hemingway é, ao mesmo tempo, um valentão, glutão e 

alcoólatra, um escritor dedicado e, sobretudo, um suicida em potencial. Allen ironiza essa 

“verdade futura” no filme, pois, a primeira vista aquele homem que mostra, cheio de vida e 

fúria, jamais poderia ser indicado como alguém que terminaria a vida temendo a decadência 

física e intelectual. 

A Geração Perdida contava também com outro escritor americano radicado em Paris: 

Francis Scott Fitzgerald (24/09/1896 – 21/12/1940). Um dos grandes nomes da literatura 

americana do século XX, suas histórias foram reunidas nos Contos da Era do Jazz. Seu maior 

sucesso literário, O Grande Gatsby (1925) conta a história da sociedade americana em 1920, 

um período de glamour em uma mistura de proibições que logo levaria a Grande Depressão. 

Escreveu também Suave é a Noite (1934) e O último Magnata (1941). Fitzgerald também 

figura como personagem tanto do conto “Os anos 20 eram uma festa” quanto de Meia-Noite 

em Paris.  

Tão famoso por sua beleza física quanto pelo talento, viveu uma vida movimentada, 

ao lado da esposa, Zelda Fitzgerald.  

 

Mais do que uma substância, tornou-se um verdadeiro elixir da revolta cujo 

consumo era uma forma de desafiar a autoridade. Zelda e Scott tornaram-se 

líderes desta revolta. Eram os profetas da intoxicação, os maravilhosos 
meninos terríveis da década (WESTBROOK, 1997, p.27). 

 

Apesar dessa glamourização dos excessos, em paralelo, o casal teve constante luta 

contra o alcoolismo. Scott e Zelda viveram o auge dos anos loucos. Não era somente um casal 

bonito e famoso, eles representavam o símbolo da década de 1920. Fitzgerald era o alcoólatra 

talentoso. O álcool era considerado naquela época um fomentador da criatividade. 

Em “Os anos 20 eram uma festa”, Woody Allen descreve a relação do casal.  

 

Lembro-me de que, uma noite, Scott Fitzgerald e sua mulher Zelda 
resolveram voltar para casa depois de uma agitada festa de Reveillon. 

Estávamos em abril. Havia três meses que não ingeriam nada senão 

champanha e, na semana anterior, tinham despencado com sua simosine de 

um rochedo de 30 metros, caindo no oceano, apenas para pagar uma aposta 
(ALLEN, s/d, p. 102). 
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Vivendo o auge dos chamados dos Anos Loucos, Fitzgerald viu repentinamente sua 

fama logo se desmoronar em 1937. Sua esposa ficou louca permanecendo internada em um 

hospital psiquiátrico. Extremamente endividado sua festa dos 1920 logo acabara.  

É justamente esse aspecto que Woody Allen ironiza em Meia-Noite em Paris. Apesar 

de serem a “alma da festa”, o casal Fitzgerald pode repentinamente explodir, brigar e colocar 

todos em estado de alerta, por possíveis tentativas de suicídio e violência mútua.   

A Era do Jazz tão marcada por Fitzgerald tem um importante representante na música 

e integrante da chamada Geração Perdida, Cole Albert Porter (09/06/1891 – 15/10/1964). 

Cole Porter era compositor nos Estados Unidos, mas em decorrência da Primeira Guerra 

Mundial foi para Paris local em que manteve contato com grandes personalidades da época. 

Ficou famoso por sempre tocar em festas importantes, sobretudo, em grandes encontros dos 

boêmios expatriados em Paris. Se o casal Fitzgerald era a alma da festa, Porter era sua trilha 

sonora.  

Rico, bonito e talentoso, Cole Porter não se preocupava em ser reconhecido enquanto 

artista profissional. Pelo contrário. O que lhe interessava era tão somente ser o autor da trilha 

sonora das festas. Falta de dinheiro nunca foi problema para o músico. Durante praticamente 

toda a sua vida viveu com luxo por toda a Europa. 

É exatamente esse o papel desempenhado por Porter em Meia-Noite em Paris, o do 

músico amador pouco preocupado com a vida cotidiana. É, possivelmente, o personagem que 

menos aparece dentre os boêmios retratados por Allen. Inclusive, não é personagem do conto 

“Os anos 20 eram uma festa”. No filme, é como a boa trilha sonora de cinema. Só pode ser 

boa em dois casos: quando é absolutamente marcante e quando é absolutamente discreta. Nas 

cenas em que Porter aparece é assim que ele é retratado. Marcante quando Gil percebe que o 

Porter que toca na festa em que está é o mesmo Porter que passou a vida inteira ouvindo. E é 

discreto quanto está no grupo de rebeldes liderado pelo valentão Ernest.  

Fechando essa análise, é importante lembrar que Porter, apesar de ser reconhecido, 

sobretudo como um compositor de música popular, sua trajetória artística o coloca no panteão 

dos grandes músicos do século XX, merecendo uma cinebiografia que foi definida pelo crítico 

Roger Ebert como “o mais original e encantador musical dos últimos anos”. Trata-se de De-

Lovely, em que Porter é interpretado por Kevin Kline. Nesse filme, que mistura passado, 

presente, memória e esquecimento, em paralelo com Meia-Noite em Paris, vemos Porter 

como um símbolo do atemporal.  

Essa atemporalidade é a marca da cadência do jazz, um gênero marcado pelo 

improviso e pelas longas frases musicais, que inspiravam, por exemplo, Kerouac a criar o 
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estilo livre de escrita beat. Mas essa liberdade não está relacionada com descuido artístico. 

Pelo contrário. O improviso só pode ser feito por artistas de grande talento. Fora disso é 

esteticamente irrelevante e amador. Sabendo disso, Woody Allen sempre opta por usar jazz 

em suas trilhas sonoras. O objetivo é, dentre outros, dialogar com essa atemporalidade da 

música, pois o jazz foi dos anos dourados, mas segue sendo muito atual. Podendo 

perfeitamente ser o fraseado musical de um filme que procura visitar o passado no presente, 

com a torre Eifel ao fundo.   

A atitude antiburguesa da Geração Perdida não representava necessariamente uma 

atitude anti-intelectual. Foi justamente na França do século XIX que surgia a concepção 

moderna de intelectual que representava um grupo de pessoas eruditas, independentes e cheias 

de talento que se expressavam publicamente sobre as grandes questões de sua época. A Paris 

dos anos 1920 abrigou parte dos últimos intelectuais que viveram intensamente essa Idade do 

Ouro da criação literária. E foram os beats os “herdeiros espirituais” dessa onda de grupos que 

se instalaram em Paris em busca de inspiração para seus trabalhos. Mas, como os filmes com 

temática contemporânea de Woody Allen vão demonstrar, não havia mais inocência.  

O tempo passa e, inevitavelmente, traz modificações. Woody Allen, ao longo de toda 

sua obra, mostrou-se avesso a modificações rápidas. Sua sátira às revoluções sul-americanas 

em Bananas (1971) é um exemplo bastante evidente dessa perspectiva. Sua visão de mundo é, 

nesse sentido, liberal, que, segundo Hayden White, 

 

os liberais preferem o que se poderia chamar de ritmo “social” do debate 

parlamentar (...), imaginam um tempo no futuro em que essa estrutura terá 

sido melhorada, mas projetam esse futuro esse estado utópico num futuro 
remoto, de modo a desencorajar no presente qualquer tentativa de 

concretizá-la precipitadamente, por meios radicais (1995, p. 39).  

 

Dessa forma, Gil Pender ao mesmo tempo em que, aparentemente, não pretende mais 

buscar refúgio e inspiração na década de 1920, resolve instalar-se definitivamente em Paris, 

não retorna para os Estados Unidos, e, ao romper seu noivado com Inez, envolve-se 

amorosamente com uma jovem parisiense tão romântica e nostálgica como ele. Certamente 

faz uma mudança considerável em sua vida, mas se mantêm em sua zona de conforto. Ainda 

passeia por Paris na chuva.    

O discurso satírico, conforme anuncia Hayden White, ao contrário dos outros modelos, 

não é ingênuo. É consciente de que Paris deixou de ser um cenário para criação e passou a ser 

um cenário para turistas tirarem fotos e cantarem desastradamente, como Allen ironizou em 

Todos dizem Eu Te Amo (1996), emulando o romantismo que viram em filmes antigos. Nesse 
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sentido, o turista carrega consigo, por definição, um tropo satírico na visão dos cenários que 

visitam. Apesar dessa consciência de que o que buscam está no passado, continuam a 

fotografar a Paris de hoje sonhando com a Paris de Sartre, a de Hemingway, a de Renoir. Para 

esses turistas, assim como Gil, o passado é sempre melhor. Alcançar retroativamente a Idade 

do Ouro sempre é o objetivo. Afinal, se os nossos tempos são sombrios, os anos 20 deviam 

ser uma festa.  

Esse entreguerras festivo, a julgar pelo conjunto de sua obra fílmica e literária, parece 

ser o preferido de Woody Allen. É nele que o cineasta se encontra e dialoga com alguns de 

seus principais ídolos. Contudo, Allen não se furta de discutir os tempos difíceis vivenciados 

pela América após a crise de 1929, conforme apareceem A Rosa Púrpura do Cairo. O mesmo 

pode ser escrito acerca de Zelig, uma vez que o falso documentário retrata um complexo caso 

de adesão e refutação aos valores e à história da América, vista pelo ponto de vista da minoria 

judaica. A mesma minoria que serviu de inspiração para a sequência de narrativas 

memorialistas e anedotas de A Era do Rádio. Esses quatro filmes analisados em conjunto, a 

partir, sobretudo, das premissas de Rosenstone e Hayden White, podem ser interpretados 

como um mosaico da perspectiva fílmica e histórica de Woody Allen acerca do período 

entreguerras.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa procuramos estabelecer uma relação entre a figura do cineasta Woody 

Allen e o discurso histórico que ele apresenta em seus filmes sobre o período entreguerras. No 

primeiro capítulo versamos sobre a construção da imagem pública do cineasta, tendo como 

base sua formação judaica, e a maneira como ele trabalhou essa imagem a partir de elementos 

narrativos de clara e reconhecida inspiração autobiográfica, sendo que usamos o filme A Era 

do Rádio como exemplo. Nessa obra vemos uma rica dinâmica entre história e memória, onde 

sua memória individual é usada para estabelecer na narrativa vários elementos de memória 

coletiva relativaao período entreguerras.   

 No segundo capítulo analisamos a relação entre cinema e história de modo mais 

amplo, pensando inclusive em sua potencialidade para uso didático, para em seguida 

verticalizar o debate focando no conceito de cineasta-historiador, conforme proposto por 

Robert A. Rosenstone. Conforme detalhamos ao longo do trabalho, o cineasta-historiador, 

resumidamente, seria um artista do audiovisual que, sem deixar de utilizar seu método de 

expressão artística, aborda questões ligadas ao debate histórico dando forma visual para 

figuras, lugares e períodos do passado, ou ainda contestando ou revisando informações 

históricas amplamente difundidas. A partir desse arcabouço, verificamos de que forma o falso 

documentário Zelig, de Woody Allen, foi capaz de produzir um discurso verossimilhante 

acerca do período entreguerras a partir de uma narrativa surreal. 

 Essa aparente dicotomia entre um enredo surreal e a verossimilhança histórica em 

Zelig serviu como porta de entrada para o terceiro capítulo, onde analisamos as perspectivas 

de Hayden White acerca das formas de urdir as narrativas históricas. Verificamos que o 

modelo que melhor se aplica ao caso dos filmes históricos de Woody Allen é o do discurso 

irônico, que tem na sátira seu modo ficcional. Woody Allen o utilizou largamente nas 

narrativas de A Rosa Púrpura do Cairo e Meia-Noite em Paris nas quais o passado é 

plenamente reconhecível, embora seus enredos se utilizem de estratégias irônicas para tornar a 

mistura entre ficção e realidade e a viagem no tempo como parte integrante do discurso do 

cineasta acerca do período entreguerras.  

 Woody Allen jamais se atribuiu ou exigiu ser reconhecido pelo estatuto de historiador. 

Seja em entrevistas, em textos ou declarações gravadas. O que ele propôs, e de forma 

declarada, não foi fazer filmes históricos no sentido clássico do termo, como Ben-hur (1959) 

ou O Nome da Rosa (1986), mas representações inusitadas de períodos históricos. Mas, 
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independentemente disso, na medida em que produziu obras de cunho histórico, a crítica 

especializada e os pesquisadores de sua obra estão livres para pensar sua produção a partir de 

determinadas categorias desenvolvidas dentro do debate teórico da chamada Ciência 

Histórica. Nesse sentido, nessa dissertação, utilizamos como principais pilares de nossos 

argumentos o autores Hayden White e Robert A. Rosenstone. A teoria da narrativa histórica 

por tropos do primeiro e a noção de cineasta-historiador do segundo.       

 Ao longo desse trabalho analisamos a perspectiva com que o cineasta Woody Allen 

“escreve” a História do período entreguerras, passando-a pelo filtro de sua memória enquanto 

artista de origem judaica. Diferente de narrativas históricas cronológicas e centradas nos 

aspectos formais do ato de se narrar “eventos ocorridos no passado”, Woody Allen parte da 

ambientação histórica, visualmente reconhecível no roteiro e no trabalho de direção de arte de 

sua equipe de colaboradores, para promover representações desses citados eventos a partir de 

uma visão surreal, que sustente seu discurso irônico.  

 Nesse sentido, não por acaso em todos os filmes analisados ao longo do trabalho 

temos a história aparecendo ou por meio da instância da memória, que pode ser falha, 

incompleta ou influenciada por elementos externos ao indivíduo, ou por meio de eventos 

fantásticos, que escapam ao cotidiano. Um transtorno psicológico que afeta o visual de um 

indivíduo em Zelig, uma viagem no tempo em Meia-Noite em Paris, um fenômeno físico 

inexplicável do que talvez seja o encontro entre duas dimensões paralelas em A Rosa Púrpura 

do Cairo ou anedotário referente a todo um período da história americana em A era do rádio.   

 Em todos esses casos, por mais estranho que pareça em um primeiro momento a 

relação entre enredo, ambientação e relação entre personagens, a narrativa proposta parece 

incoerente em si, quando analisada a partir de suas premissas internas. Pouco importa saber se 

Leonard Zelig existiu ou não, mas sim como ele funciona dentro daquele universo de 

expectativas onde nos foi apresentado. Como se explica a viagem no tempo de Meia-Noite em 

Paris? Plutônio ou um raio, como em De volta para o futuro (1985)? Uma invenção elétrica 

como no romance A máquina do tempo, de H. G. Wells? Transferência de consciência, como 

ocorre no drama Em algum lugar no passado (1980) e Efeito borboleta (1994)? Woody Allen 

não explica e mesmo assim sua narrativa parece mais coerente na maioria dos casos citados. E 

em A Rosa Púrpura do Cairo, trata-se de Física Quântica, Teoria das Cordas? Pouco importa. 

Deter-se a isso cortaria a magia inerente ao filme. A Era do Rádio é mesmo uma biografia? 

Woody Allen nasceu em 1935, não poderia ter a mesma idade do menino ruivo do filme, que 

aparenta ter uns dez anos no início da década de 1940. Isso é mesmo relevante?  
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 Na verdade não é relevante. Nem para entender o enredo dos filmes, nem para poder 

desautorizá-los como filmes que tratam de temas históricos. Nenhum dos fatos citados é 

menos inverossímil do que o general que se torna escravo em Gladiador (2000), de Ridley 

Scott, ou do relacionamento amoroso entre a princesa inglesa e o líder rebelde escocês Willian 

Wallace em Coração Valente (1995), de Mel Gibson. Ambas as obras premiadas, inclusive 

com vários prémios Oscar.  

 Mas o que sustenta essa “história surreal” proposta por Woody Allen? A opção pela 

narrativa vazada pelo tropo da ironia, cuja sátira é a forma que toma na ficção, conforme 

apregoa o teórico Hayden White. Segundo White, a narrativa irônica não é ingênua, pode, 

portanto, ousar na forma, desde que mantenha a essência do enredo histórico pretendido, uma 

vez que está plenamente estabelecido que se reconheça como uma narrativa. Os elementos 

inusitados servem ao discurso e estão firmemente inseridos na estrutura proposta. Nesse 

sentido, os filmes históricos de Woody Allen podem ser aproximados do chamado “ensaio 

histórico”, uma forma de reflexão histórica mais livre e aberta a interpretações, mas nem por 

isso menos relevante, enquanto proposta e enquanto objeto do pensamento, do que as 

narrativas históricas mais tradicionais. Para Rosenstone essa percepção seria o suficiente para 

elencar Allen enquanto um cineasta-historiador.  

 Reconhecemos o teor polêmico dessa categorização. Rosenstone considera que isso se 

dá em função de alguns setores ortodoxos da academia ainda serem refratários ao potencial do 

uso da linguagem do cinema como linguagem historiográfica. Acreditamos que muito desse 

preconceito tem sido superado, sobretudo nos últimos anos. Mas outro preconceito ainda tem 

se mostrado muito presente, aquele que define quem pode e quem não pode escrever história. 

Se existe certa abertura quanto às fontes históricas, essa mesma abertura praticamente não 

existe quanto à legitimidade de quem as utiliza. Daí a problemática em torno do conceito de 

cineasta-historiador. Que, é importante estabelecer, não define exatamente que os cineastas 

com potencial de serem categorizados dentro desse modelo cumprem a função tradicional de 

historiador, mas sim que eles também produzem representações do passado utilizando-se de 

alguns dos elementos reconhecíveis da linguagem historiográfica, conforme procuramos 

demonstrar a partir dos filmes de Woody Allen.   

 Em todo caso, é algo que importa mais para o debate histórico do que para o 

personagem debatido.  

 Uma famosa piada atribuída a Woody Allen circula pela internet. Certa vez lhe 

perguntaram qual era a sensação de sobreviver eternamente no coração de seus admiradores. 
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Woody Allen respondeu: “não quero atingir a imortalidade por meio do meu trabalho. Prefiro 

atingir a imortalidade simplesmente não morrendo”.  

 Pensando um pouco sobre isso e adaptando um pouco a pergunta e a resposta para o 

contexto de nosso trabalho, talvez ficasse assim: 

 “Woody, qual a sensação de ser um cineasta-historiador produzindo tantos filmes 

educativos sobre a história?”  

 “Não quero fazer história sendo um historiador. Prefiro fazer História entrando para a 

própria”.    
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