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“... And with her knees up on the glove compartment

She took out her barrettes, and her hair spilled out like root beer

And she popped her gum and arched her back

‘Hell, Marysville ain’t nothing but a wide spot in the road

Some nights my heart pounds like thunder

Don’t know why it don’t explode

Cause everyone in this stinking town’s got one foot in the grave

And I’d rather take my chances out in Burma-Shave...”

“Burma-Shave” - Tom Waits - Do álbum Foreign Affairs de 1977

“Uma hora a gente tem que deixar de ser covarde.”

Charles Ramsey, herói, 2013

“(Tenho) inevitável apreço pelo ano de 1942 (não exatamente por ter sido quando 
fizeram Casablanca, Hopper pintou Nighthawks, Orson Welles chegou ao Brasil e os 
americanos derrotaram os japoneses na Batalha de Midway)”.

Sérgio Augusto – Lado B
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HUMPHREY BOGART



PREFÁACIO
“Imitação é a melhor forma de elogio.”

A identidade de quem bolou essa frase continua desconhecida. Provavelmente 
pelo medo de represálias. A frase é boa, mas o espírito de quem a professa é de suíno 
com Mal da Vaca Louca, pelo menos. Escrevo isso com a propriedade de quem já 
achou, montes de vezes, informações inteiras desencavadas por mim serem surrupiadas 
sem que crédito algum me fosse dado. Nem agradecimentos em particular ou canapés 
ou X-bacon regados a refrigerante cortesia (sim, sou barato/low-maintenance). Sem 
contar com os gatunos da criatividade alheia recebendo aplausos da intelligentsia burra 
(aí vai um oxímoro que eu me orgulho de ter pensado) em vez de tomates embolorados. 
Mas o espaço aqui é para que seja dada uma ideia da permanência do clássico Casa-
blanca nos corações e mentes de pessoas mundo afora e importância de sua iconografia 
para a manutenção de valores tão caros para a história do Cinema – e consequentemente 
para a as gerações que se alimentam de dietas ricas em bons filmes (sim, eu acredito que 
a mídia não só reflita uma sociedade, mas também tenha muito para “ensinar” a quem 
estiver escancarado para aprender) –, tais como: o velho conflito entre a ideologia políti-
ca e o que manda o sistema cardiovascular, a dor causada pela resignação e a inabilidade 
que temos de deixar os fantasmas do passado para trás... Aquela pergunta que não cala 
“até onde se deve deixar o que está acima do pescoço ditar as decisões que tomamos?”. 

Uma das formas de termos uma ideia da força que essa produção, original-
mente lançada na já longínqua década de 40, exerceu e ainda exerce em gente das 
mais diversas castas e lugares, é conferindo a enorme gama de plágios, imitações, 
homenagens, remakes disfarçados, tentativas de reboots, transposições para outros 
cenários e/ou citações afetuosas que, de cara, pipocam na cuca. Só para tocarmos a 
ponta do iceberg – já que se citarmos as vezes em que frases curtas ditas no filme 
foram repetidas como slogans em outros filmes, desenhos animados, comerciais etc. 
precisaríamos de um livro só cobrindo esse assunto –, podemos citar (sem ordem de 
favoritismo): Charles McGraw (mais tarde, o truculento “Marcellus” de Spartacus) 
que encabeçou um curto seriado de TV com o mesmo nome do filme em 1955 no 
papel imortalizado por Bogie.

Hiroshima Meu Amor (Hiroshima Mon Amour), a premiadíssima produção 
franco-canadense de 1959, que foi uma das catalistas do movimento cinematográfico 
francês Nouvelle Vague, trata de dois apaixonados de diferentes países que em certo 
momento decisivo em suas vidas, têm como cenário, um bar de nome Casablanca. 

´
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Woody Allen escreveu a peça e o roteiro cinematográfico de Sonhos de um 
Sedutor (o título original, Play it Again, Sam, brinca com a famosa fala de Ingrid 
Bergman).  O longa explora de forma bem humorada a persona cinematográfica de 
Bogart em Casablanca, o macho alpha por excelência.

No ambicioso Cuba (1979), dirigido por Richard Lester (pouco mais de 10 anos 
antes dele registrar na capital fluminense partes do documentário Get Back, sobre a 
tour de Paul McCartney), um cínico “primeiromundista” – neste caso, um britânico 
(Sean Connery), de passagem pelo instável futuro quintal particular de Fidel Castro, 
reencontra uma ex-paixão (é até citado que eles se conheceram originalmente no 
norte da África. Em... Casablanca, talvez?), agora casada com um poderoso do local.

Charles Bronson, um dos dois mais famosos ex-operários de minas de carvão 
dos EUA, descendente de paupérrimos imigrantes do Leste Europeu (o outro era Jack 
Palance), pôde ser visto no interessante CaboBlanco (1980), de  J. Lee Thompson, 
onde ele é um misterioso americano dono de uma cantina em calorenta e empoeirada 
cidadezinha (desta vez, no Peru), às voltas com uma beldade europeia por quem se 
interessa (a bela Dominique Sanda) e um refugiado nazista mancomunado com a 
polícia local (como a ação é mais psicológica do que via socos nos rins ou pólvora 
sendo disparada, resultou num dos menos lembrados longas da carreira de Bronson 
entre a maioria dos obcecados pelo eterno justiceiro das telonas). 

No mesmo ano, foi apresentado The Man with Bogart’s Face (1980), de Robert 
Day. Apesar da trama homenagear mais os filmes de detetive em que Bogie apareceu, 
o ator Robert Sacchi – dos vários imitadores de Bogie, foi o que melhor simulou o 
timbre de voz e a pronúncia com sigmatismo (vulgarmente chamada de “língua pre-
sa”) do astro – aparece em várias cenas com um “summer” – aqueles smokings com 
jaqueta branca – e também trench coats – um tipo de capa de chuva elegante –, iguais 
aos usados por Humphrey no mais famoso papel do lendário ator. Victor Buono (o 
Rei Tut da genial série sessentista Batman), parece encarnar  o “rival” de Rick , feito 
por Sidney Greenstreet  no clássico, envolvido em montes de maracutaias no merca-
do negro.  O poderoso vilão-interpretado pelo grande Franco Nero – fuma narguilé, 
adora dança do ventre e se chama Hakim, um nome muito comum no Marrocos (ele 
não estaria deslocado no Rick´s).  

Na Índia, no ano de 1981, o prolífico Shakti Kapoor, uma espécie de Wilson 
Grey de Bombaim – visto em mais de 300 produções –, interpretou Capitão Gomes, 
um português espertalhão-claramente inspirado no Capitão Louis Renault de Claude 
Rains, num filme chamado Armaan. Neste plágio temperado com molho curry, há 
também um restaurante e hotel onde grande parte da ação com o triângulo amoroso 
formado pelos astros ocorre e um cantor se apresenta aos clientes. Em vez de alemães 
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opressores, os malvados aqui são os portugueses, que mandaram e desmandaram no 
estado indiano de Goa por quatro séculos. Vale dizer não ouvimos em nenhum momen-
to, “You must remember this, a kiss...” e sim “Saare Jahan Ki Amanat hai yeh, yeh...”. 

Em 1983, a ideia de uma série de TV baseada em Casablanca, foi retomada, 
tendo David Soul, do violento seriado policial de TV policial setentista Starsky & 
Hutch (1975-1979), à frente (a trama teve a audácia de inventar uma backstory para 
o empresário “Rick”... durou cinco episódios).

Momentos pivotais – e agridoces – dos oitentistas O cangaceiro trapalhão 
(1983, dirigido pelo excelente Daniel Filho, provavelmente um dos meus três filmes 
favoritos do quarteto), e a comédia política americana Luar Sobre Parador (Moon 
Over Parador, 1988), de Paul Mazursky, (filmada parcialmente em Ouro Preto, mas 
passada numa republiqueta corrupta fictícia, entre o Paraguai e o Equador ou numa 
parte remota do Caribe) fazem tributo a Casablanca (em cenas com, respectivamen-
te, Renato Aragão e Regina Duarte, Richard Dreyfuss e Sonia Braga – a sex symbol 
nascida em Maringá nunca esteve tão bela nas telonas).

O lindíssimo Ópera do Malandro (1986), adaptação cinematográfica da peça 
de Chico Buarque, dirigida pelo mais carioca dos moçambicanos, Ruy Guerra, é um 
musical inspirado em Brecht e filtrado pela languidez da boemia do Rio. Há referên-
cias visuais ao longa com o Bogart, inclusive com o falecido Fábio Sabag no papel 
de um simpatizante nazista que parece saído de Casablanca.

A “Paula Bismarck canadense”, Pamela Anderson, da série SOS Malibu (Bay-
watch), protagonizou Barb Wire – A Justiceira (Barb Wire, 1996), de David Hogan, 
uma aventura pós-apocalíptica em estilo videoclipe, onde ela administra um bar (sen-
do o principal atrativo para os clientes nazistas os litros de silicone à mostra e não o 
pianista Sam) em região politicamente volátil e até com a paixão na figura de pessoa 
envolvida com líder do exército rebelde.

E 1990 foi o ano em que Havana, com praticamente o mesmo roteiro do longa 
de Richard Lester mencionado mais acima chegou às telas da América dos EUA. 
Robert Redford é um cínico jogador de poker que, chegando ao fim dos anos 50 na 
metrópole caribenha, conhece um subversivo perseguido pela polícia local e acaba se 
encantando pela esposa do cubano (a mensagem desse politizado drama parece ser 
“Faça a sua parte pela Causa... Transe com a mulher de um revolucionário!”). Em vez 
de Ingrid aqui, temos outra atriz sueca, a deslumbrante Lena Olin!

Em For All – o Trampolim da Vitória (1997), uma emocionante neo-chanchada 
que reverencia o Cinema popular brasileiro feito entre as décadas de 30 e 50 – diri-
gida pelos talentosos Luiz Carlos Lacerda e Buza Ferraz – há um momento em que 
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um ator brasileiro famoso por personagens cômicos faz uma aparição no papel de 
Bogart (não revelarei a identidade dele para forçar quem ainda não viu esse filme a 
conferi-lo), com trench coats e fedora, um tipo de chapéu. 

Mais recentemente, Pluto Nash (The Adventures of Pluto Nash, 2002), de Ron 
Underwood, uma comédia (pelo menos foi esse o gênero em que foi oficialmente 
classificada) de altíssimo orçamento que quase levou a Warner Brothers à falência, 
foi apelidada de “Casablanca no espaço sideral” (imagino que nem o astro Eddie 
Murphy seja dono de uma cópia em DVD ou Blu-ray). 

Pois é... o que você está prestes a ler, é, na verdade, uma carta de amor a um 
filme que se recusa a morrer no inconsciente coletivo. Uma ode a uma produção que 
mostra que é possível ser romântico sem ser piegas e ser popular sem resvalar no po-
pularesco; e que quem acha que “Nostalgia é coisa de museu”, que pesquise sobre a 
milionária empresa de roupas do Reino Unido, Burberry Company, e o processo que 
levaram há dois anos, pelos herdeiros de Bogart pelo uso de stills – fotos de cena – do 
ator no final de Casablanca para venderem trench coats.

Renzo Mora, o mesmo cara que disponibilizou ao mundo o bê-á-bá do que é ser 
“cool” – usando como “amostras” Miles Davis e Dean Martin –, e autor dos raios-x 
literários de Sinatra e da “gangue”  que o citado cantor e ator liderou,  é, mais uma 
vez, o piloto aqui. Portanto, sente-se confortavelmente e prepare-se para conferir as 
próximas páginas. Eu asseguro a você que sua única frustração será quando perceber 
que livro está chegando ao fim... Mas... sempre teremos Paris como opção, certo?

 

MARCO A. S. FREITAS
Piauiense de nascimento, Marco A. S. Freitas estudou Cinema com Jack Hill, Francis 

Coppola, George Lucas e Nelson Xavier no sul da California e em Cuba, onde morou. Não 
fuma, não joga, não bebe e...paremos, pois aqui não é divã.
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HUMPHREY BOGART E INGRID BERGMAN





TRAMA
O filme se passa no início de dezembro de 1941, na cidade costeira de Casa-

blanca, no Marrocos. O norte-americano expatriado Rick Blaine (Humphrey Bogart) 
é o dono de uma boate de luxo e casa de apostas – o “Rick’s Café Américain”.

O filme abre com uma imagem de um globo girando ao som de La Marseillai-
se, o hino nacional francês. A narração explica o significado da cidade de Casablan-
ca, no Marrocos governado pela França. Durante a II Guerra Mundial, Lisboa, no 
Portugal neutro, tornou-se o porto mais popular de saída para quem desejava ir para 
a América. Mas, justamente por isso, chegar até Lisboa não era exatamente fácil.  

Pelo rádio a polícia francesa anuncia que, em 1º de dezembro de 1941, dois ofi-
ciais alemães foram assassinados em um trem e que o assassino está em Casablanca. 

Pouco depois, um importante oficial alemão, Major Heinrich  Strasser (Conrad 
Veidt) chega ao aeroporto de Casablanca e é recebido pelo comandante francês local, 
o capitão Louis Renault (Claude Rains). Strasser pergunta sobre as cartas de trânsito 
levadas pelos oficiais que foram mortos e Louis diz que o assassino – como todo 
mundo – estará no café de Rick naquela noite.

Ele pode afirmar isso já que toda a vida social da cidade passa pelo café de Rick, 
combinando franceses de Vichy, oficiais nazistas, refugiados desesperados para chegar 
ao ainda neutro Estados Unidos – e todos aqueles que se aproveitam deles. 

Embora Rick afirme ser neutro em todos os assuntos políticos e discurse cini-
camente sobre alguns (seu lema de vida, ele diz, é “não arrisco meu pescoço por nin-
guém”) é revelado mais tarde que ele contrabandeou armas para o imperador Haile 
Selassie da Etiópia para combater a invasão italiana comandada por Mussolini em 
1935 e lutou do lado legalista na Guerra Civil Espanhola, colocando-se contra Franco 
– o que o torna inimigo dos nazistas.

Ugarte (Peter Lorre), um bandido sem grande importância, aparece em seu café 
e se vangloria para Rick de ter em mãos as “cartas de trânsito” obtidas depois de 
assassinar os dois couriers alemães. Estes documentos, assinados por Charles De 
Gaulle (embora na peça e no roteiro final a assinatura seja de Maxime Weygand), 
permitem que o portador viaje por toda a Europa alemã controlada e consiga che-
gar ao neutro Portugal – o que as torna inestimáveis para os refugiados presos em 
Casablanca (na verdade, pouco importa se as assinaturas eram de De Gaulle ou de 
Weygand, os nazistas não teriam nenhuma razão para respeitar esses salvo-condutos 
na vida real. Mas cinema, lembrem-se, é a “suspensão da incredulidade”).
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Ugarte planeja vendê-las no clube naquela noite. Mas, antes da troca ocorrer, 
ele é preso pela polícia local sob o comando do corrupto Capitão Renault. 

Ugarte morre em custódia, sem revelar que tinha deixado as cartas para Rick, 
que as esconde. Ele ainda tenta pedir que Rick faça algo para ajudá-lo, mas este o 
deixa morrer sem mover um dedo. A razão para deixar o tesouro com ele, segundo 
Ugarte, é que “... de alguma forma, só porque você me despreza, você é a única pes-
soa em quem confio”. 

Em seu apartamento no andar de cima do café, Rick é informado da presença 
de um convidado importante em seu clube, o Major Strasser do Terceiro Reich. O 
Capitão Renault diz que ele está lá para testemunhar “uma pequena demonstração da 
eficiência da minha administração” (exatamente a captura de Ugarte). 

O líder da resistência da Tchecoslováquia e conhecido combatente da liber-
dade, Victor Laszlo, que escapou de um campo de concentração alemão, também 
chegará em breve ao café. Renault se surpreende ao ver que Rick fica impressionado 
com a menção ao seu nome. Rick responde: “Ele conseguiu impressionar a metade 
do mundo”. No entanto, Renault tem ordens que deve cumprir: “É meu dever impe-
dir que ele impressione a outra metade, Rick. Laszlo nunca deve chegar à América. 
Ele fica em Casablanca...” Rick especula sobre o destino de Laszlo e sobre como ele 
conseguirá fugir.

Renault acredita que, para Laszlo, Casablanca “é o fim da perseguição”. Rick 
propõe ao Capitão uma aposta de vinte mil francos em sua saída da cidade. Renault 
pede um valor menor, de dez mil francos, já que ele é “apenas um pobre funcionário 
corrupto”.

Laszlo chega então acompanhado de sua esposa, Ilsa Lund (Ingrid Bergman). 

O casal veio em busca de vistos de saída roubados por Ugarte. 

Strasser se aproxima de Laszlo com hostilidade e Louis educadamente pede 
que o tcheco compareça ao seu escritório no dia seguinte. Enquanto isso, Ilsa e Sam 
(Dooley Wilson), o pianista da casa e amigo de Rick, que já se conheciam, começam 
a conversar. Na primeira vez, Sam recusa o pedido de Ilsa para que ele toque As 
Time Goes By, mas, eventualmente, ele cede (e quem não cederia a um pedido de 
uma mulher que parece com Ingrid Bergman?). A música traz um Rick furioso até 
o piano. “Eu pensei que eu lhe disse para nunca tocar”, ele começa, interrompendo 
quando vê Ilsa.

Laszlo e Louis se juntam ao grupo e Rick se senta para tomar uma bebida, vio-
lando sua regra de nunca beber com os clientes. Quando o casal sai, Rick ainda paga 
a conta, quebrando outra regra pessoal.
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Mais tarde naquela noite, Rick bebe sozinho após o bar fechar. Sam toca As Time 
Goes By novamente – desta vez a pedido de Rick – e Rick pensa sobre o passado. 

Em um flashback, vemos um Rick menos abatido e mais feliz em Paris, 18 
meses antes, em junho de 1940, com Ilsa ao seu lado. Eles dirigem pela cidade, an-
dam de barco pelo Sena, bebem champanhe e dançam. Embora estejam claramente 
apaixonados, recusam-se a falar sobre seus passados. Quando ouvem que o exército 
alemão está se aproximando de Paris, Rick sabe que deverá sair da cidade. Ele propõe 
a Ilsa que viajem juntos. Ela tenta esconder sua angústia. Rick não está preocupado, 
no entanto, acha que vão partir juntos no dia seguinte para Marselha. Na estação de 
trem, na hora combinada, Rick espera na chuva, mas Ilsa não aparece. Sam chega e 
mostra a Rick uma carta. É uma nota de Ilsa e diz que não pode vê-lo novamente.

Neste ponto, o flashback acaba e a cena muda de volta para Casablanca. 

Ilsa entra no bar. Ela quer explicar o que aconteceu em Paris, mas Rick está 
bêbado e zangado e a deixa falando sozinha. 

No dia seguinte, Ilsa e Laszlo vão ao escritório de Louis, onde Strasser diz a 
Laszlo que ele nunca vai escapar de Casablanca vivo. O casal, em seguida, vai para 
o café Blue Parrot, rival menos charmoso do Rick Café Américain, para visitar seu 
proprietário, o Signor Ferrari (Sydney Greenstreet) e chegam no momento em que 
Rick está saindo. 

Enquanto Laszlo fala com Ferrari, Ilsa diz a Rick que Laszlo é o marido dela. 
Ferrari diz ao combatente e ativista que ele pode obter um visto para Ilsa, mas não 
para ele. O casal decide não se separar. Ferrari sugere que eles falem com Rick, já que 
ele suspeita que o dono do café rival tenha as cartas de trânsito roubadas por Ugarte.

Naquela noite, no café de Rick, uma jovem búlgara, Mrs. Brandel (Joy Page), 
pergunta a Rick se Louis é “confiável”. Ele sabe que o oficial corrupto costuma trocar 
vistos de saída por sexo com refugiadas desesperadas (e, claro, atraentes) e diz que 
Louis cumpre o que promete. Mas, querendo preservar a integridade do casamento 
dos Brandel, ele faz com que seu marido Jan (Helmut Dantine) ganhe na mesa de 
roleta o suficiente para comprar os vistos por conta própria, sem que sua esposa tenha 
de se prostituir para isso. 

Mais tarde, Laszlo pede para falar com o Rick. Ele se oferece para comprar as 
cartas de trânsito, mas Rick diz que ele nunca vai vendê-las. Quando este pergunta a 
razão, Rick é lacônico: “Pergunte à sua esposa”, diz ele. 

Nesse momento, soldados alemães se reuniram e estão cantando Die Wacht am 
Rhein. Laszlo diz à banda da casa para tocar La Marseillaise. Rick os autoriza com um 
aceno de cabeça. Laszlo começa a cantar sozinho, mas logo um emocionado coro de 
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clientes o acompanha. Strasser fica furioso e exige que Louis feche o clube. Louis inter-
dita a casa sob o pretexto de que lá ocorre jogatina clandestina, não sem antes recolher 
seus ganhos das apostas da noite. 

De volta em seu hotel, Laszlo pergunta se há alguma coisa que Ilsa quer falar 
com ele sobre Paris – e ela diz que não. Como Victor sai para uma reunião clandes-
tina da resistência subterrânea, Ilsa vai ao encontro de Rick em seu clube. Implora 
que ele dê para ela as cartas de trânsito, instando-o a deixar de lado seus sentimentos 
pessoais por algo mais importante. Quando Rick ainda se recusa, ela aponta uma 
arma para ele. 

Rick a desafia a atirar, mas Ilsa não pode. Em vez disso, ela começa a chorar e 
afirma que ainda o ama. Eles se abraçam. (Está implícito que fazem amor em algum 
momento nesta noite, mas a censura fez o possível para que o fato não fique claro 
no filme).

Mais tarde, Ilsa explica o que aconteceu em Paris. Depois que ela se casou 
com Laszlo, ele teve que retornar a Praga, onde foi preso e colocado em um campo 
de concentração. Meses depois, ela ficou sabendo que ele teria sido morto em uma 
tentativa de fuga. E conheceu Rick em seguida. 

Ilsa soube que o marido ainda estava vivo apenas quando ela e Rick iam deixar 
Paris juntos. Laszlo precisava dela – e ela decidiu ficar com ele. 

Ela não contou para Rick porque sabia que ele não deixaria Paris se descobris-
se, e então a Gestapo iria eventualmente capturá-lo. 

Sua história terminou, Ilsa diz que nunca será capaz de deixar Rick uma segun-
da vez, mas ela implora que ele ajude Laszlo na fuga. 

“Você tem de pensar por nós dois”, diz Ilsa.

Mais tarde naquela noite, Laszlo afirma saber que Rick tem sentimentos por 
sua esposa e pede as cartas de trânsito para o bem dela. Mas os soldados alemães 
invadem o salão e prendem Laszlo. 

No dia seguinte, Rick pede a Louis para liberar Laszlo, dizendo que ele pode 
ser preso sob a acusação mais grave, a de posse das cartas roubadas de trânsito. Rick 
também diz ao oficial que ele planeja usar as cartas para fugir com Ilsa. 

Naquela tarde, Rick vende seu clube a Ferrari e, depois, de volta ao café, quan-
do ele entrega as cartas para Laszlo, Louis emerge das sombras para fazer a prisão. 

Mas há uma virada: Rick saca uma arma e aponta para Louis. Ele ordena a 
Louis para ligar para o aeroporto e se certificar de que o voo da noite a Lisboa vai 
decolar como planejado. 
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Louis finge ligar, mas na verdade chama Strasser.

No aeroporto, Rick faz Louis preencher as cartas de trânsito para Sr. e Sra. Vic-
tor Laszlo. Ilsa objeta, mas Rick diz que pensou por ambos e decidiu que para Laszlo 
continuar a fazer o seu trabalho, ele precisa de Ilsa ao seu lado.

Rick diz a Laszlo que sua mulher foi visitá-lo na noite anterior e fingiu que 
ainda o amava para obter os documentos. Rick diz que sabia da mentira porque o que 
houve entre os dois estava acabado há muito tempo. Enquanto Rick fala, Ilsa soluça 
ao fundo.

Depois de despedidas, o casal embarca no avião. Só então Strasser chega. Ele 
chama a torre de rádio para evitar que o avião decole, mas Rick atira no nazista e o 
avião parte. 

A polícia francesa chega, e Louis, que testemunhou a morte do nazista, livra 
Rick e ordena: “Prendam os suspeitos de sempre”.

Louis felicita Rick por tornar-se um patriota e mostra que decidiu seguir o 
mesmo rumo, o que é simbolizado por seu gesto de atirar no lixo uma garrafa de água 
de Vichy (produzida na região desocupada da França, que perseguia judeus e tentava 
conquistar a simpatia nazista). 

Louis diz que pode mandar Rick para Brazzaville, colônia francesa no Congo. 
Rick lembra ao Capitão de que este ainda deve dez mil francos da aposta sobre a saída 
de Laszlo de Casablanca. Renault diz que o dinheiro deve cobrir as despesas dos dois, 
revelando que vai acompanhá-lo. 

O filme termina com Rick dizendo a famosa frase: “Louie, eu acho que este é o 
começo de uma bela amizade”. 

La Marseillaise toca ao fundo.
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HUMPHREY BOGART



PROLOGO
Winston Churchill disse uma vez: “Pode-se estar certo de que os Estados Uni-

dos farão a coisa certa... depois de esgotarem todas as possibilidades de fazer a coisa 
errada!”. 

Bem, não é o ideal, mas vivemos em um mundo onde a maior parte dos paí-
ses – e das pessoas – insistirão na coisa errada até o fim, tentando buscar um efeito 
diferente fazendo o mesmo repetidamente. 

E isso tem um pouco a ver com Casablanca.

O filme nos lembra – entre outras coisas – que os heróis não vêm prontos ou 
em preto e branco. Que a atitude certa vem mais frequentemente do esgotamento das 
possibilidades equivocadas do que de uma decisão moral e imediata. 

Rick Blaine não é um herói pronto.

Blaine é amargo, rancoroso ao extremo, mantém uma operação ilegal de joga-
tina (atividade que, sabemos, frequentemente arruína seus clientes), suborna as auto-
ridades locais, anda com mulheres de reputação duvidosa e desdenha delas, conversa 
com os nazistas como se fossem seres humanos, evitando o confronto aberto – embo-
ra mantenha sempre um distanciamento irônico das ditas “autoridades”. 

Tolerância sem subserviência, ele nos diz o tempo todo. Dependendo do tipo de 
pessoas para quem você trabalha, trata-se de um conselho da maior utilidade. 

O reaparecimento da mulher que ele ama esgota subitamente suas possibilida-
des de fazer a coisa errada.

Os Estados Unidos insistiram na neutralidade diante da escalada totalitária na 
Europa. Ou, como diz Rick: “Eu aposto que eles estão dormindo em Nova Iorque. Eu 
aposto que eles estão dormindo na América inteira”.

Mas daí suas alternativas erradas se esgotaram naquela manhã em Pearl Harbor. 

E só então fizeram a coisa certa, com absoluta determinação. 

Nesse sentido, Rick Blaine é uma metáfora para a América, mas – é claro – é 
muito mais do que isso.

Percebemos isso avaliando seu rival. 

Victor Laszlo é heroico, inspirador, determinado, sabe exatamente de que lado 
ficar, não tem dúvidas, está disposto a se sacrificar por uma causa. E isso o torna va-
gamente chato e melancolicamente sem sal. Digno de admiração, com certeza, mas 
não apaixonante, como Ilsa nos lembra o tempo todo. 

´
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Nos identificamos com Blaine porque ele, como nós, erra. Ele, como a maior 
parte de nós, alimenta um saudável desprezo por toda a humanidade. Ele, como a 
maioria de nós, é um cínico. Para ele, como para muitos de nós, esse cinismo foi 
aprendido, desenvolvido e reforçado como couraça porque ele aprendeu à base de 
repetidas porradas que os outros raramente merecem que arrisquemos nosso pescoço 
por eles. 

E ele – como gostamos de pensar de nós mesmos –, se pressionado, escolhe o ca-
minho certo, ainda que tenha que esgotar algumas possibilidades erradas ao longo dele. 

Como citamos adiante, recorrendo a Kenneth Tynan: “Sua persona cinemato-
gráfica é de alguém para quem o patriotismo conta, mas nem de longe é suficiente”. 
O patriotismo, de fato, nunca é suficiente para alguém razoavelmente moral. 

Ele tem que estar, antes de tudo, em sintonia com nosso código pessoal – que 
é nossa verdadeira pátria, a única que conta. Nossa pátria é nossa consciência – e, 
cá entre nós, você e eu sabemos quantas vezes já a traímos. Tudo bem, porque o 
aprendizado vem desse acúmulo de erros. Mas, em algum momento, somos forçados 
a escolher o lado certo.

Rick sobrevive porque sobrevive nossa esperança de que, em dado momento, 
se realmente pressionados, teremos coragem, capacidade de sacrifício e grandeza 
para fazer o certo. 

Esta é a única forma de honrar essa nossa Pátria pessoal. 

Nos vemos em Rick, nos projetamos em seus erros, mas são seus acertos que 
pensamos podemos imitar. 

Contamos que – assim como ele – em algum momento possamos fazer algo 
grandioso, digno de nossas expectativas, de nossa visão (na maior parte das vezes) 
falsamente positiva de nós mesmos. 

Torcemos para isso ainda que, parafraseando Santo Agostinho, rezemos toda 
noite o mesmo mantra “Senhor, Dai-me a virtude; mas não ainda”.

Vamos deixar o dia de nossa demonstração de heroísmo para amanhã, OK? 
Ninguém está morrendo de pressa, está?

Esses heróis não são exclusividade da ficção. 

No momento em que escrevo esse livro o caso é famoso. Até que você o leia, 
terá sido esquecido. É a história de Charles Ramsey, um homem negro, de aparência 
assustadora, vagamente louco, aparentemente pouco afeito ao ritual do banho diário, 
iletrado e cuja história passada inclui uma (algo sempre inadmissível) agressão à 
mulher. Ele tem uma história para contar. “Entendi que tinha alguma coisa errada 
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quando uma menina branca bonitinha correu para os braços de um preto.” Sobre 
ele, o repórter Lee Siegel escreveu: “Talvez ninguém admita, mas o que fascina em 
Ramsey é o fato dele ser do tipo que faria muita gente mudar de calçada se o visse 
caminhando em sua direção. Ramsey está absolutamente certo quando fala do efeito 
assustador de sua raça e de seu lugar na sociedade... nas entrevistas, particularmente 
na longa conversa que teve com Anderson Cooper (repórter da CNN), ele parece uma 
pessoa agressiva, raivosa, até meio maluco. Fala demais, como se estivesse prestes a 
perder a calma com o interlocutor. Exprime-se no pesado jargão dos negros, dispen-
sando a gramática formal. Às vezes, se o entrevistador faz uma pergunta que Ramsey 
acha boba ou absurda, ele dá um passo atrás, com uma espécie de espanto grosseiro, 
como para dizer ao interlocutor ‘Você é um completo idiota, não enche’”.

Bem, Ramsey fez o que eu não faria (e, só entre nós, eu sei que você também 
não): Em maio de 2013 invadiu a casa de um vizinho insano, um monstro talvez 
armado (e quem liga para isso, não é?), e libertou as três meninas que aquela coisa 
mantinha como reféns e escravas sexuais, um verme chamado Ariel Castro. Ander-
son Cooper disse exatamente isso: “Que a maior parte de nós teria mantido distân-
cia”. A ideia pareceu revoltantemente inadmissível para Ramsey: “Mano, sou cristão, 
americano, igual a você. Temos o mesmo sangue, vestimos as calças do mesmo jeito. 
Uma hora a gente tem que deixar de ser covarde, esse troço de ‘não me meto na vida 
dos outros’, tem que esquecer isso por um minuto”.

E esse homem ainda disse uma das coisas mais comoventes que já ouvi. Con-
fessou que sempre teve dificuldade para dormir porque não tinha dinheiro. Agora, 
não consegue dormir porque viveu ao lado da monstruosidade por tanto tempo e não 
foi capaz de acabar com ela mais cedo (ainda que a ignorasse). Ah, sim, havia uma 
recompensa em dinheiro por informações sobre as meninas. Ramsey a recusou e 
pediu para dá-la às vítimas. “Elas precisam mais que eu.”

Ramsey me chamou a atenção porque ele é exatamente o tipo de herói que 
Casablanca mostra. Pode ser imperfeito, desagradável, pouco sociável, o oposto do 
modelo que você gostaria de ter como vizinho. Mas, quando pressionado, ele se ar-
risca e faz a coisa certa, sem hesitação, sem parar um minuto a fim de pesar as con-
sequências, nem que o preço por isso seja tomar um tiro. 

Os Rick Blaines existem fora das telas. Continuamos vendo – e revendo – Ca-
sablanca porque esperamos ser um deles algum dia. 
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CURLY HOWARD E MOE HOWARD EM “I’LL NEVER HEIL AGAIN“ (1941)



O CINEMA AMERICANO E O NAZISMO
A América parecia ter adotado o lema daquele imortal dono de bar no Marro-

cos, Rick Blaine: “I stick my neck out for nobody!”. Ou seja, “Eu não arrisco meu 
pescoço por ninguém”. Aquela guerra não era deles. Era do outro lado do mundo. E a 
maior parte da população definitivamente não queria que sua primeira visita à Europa 
terminasse com uma volta em body bags. Em 1941, três anos depois de iniciado o 
conflito – e no ano em que a história do filme Casablanca se passa – 96% dos ameri-
canos queriam que seu país permanecesse neutro diante do conflito – de acordo com 
uma pesquisa do Gallup. 

Aliás, como lembrou o jornalista e ensaísta brasileiro Paulo Francis: “Quem 
nasceu depois de 1945 provavelmente não tem ideia da antipatia que o Império Bri-
tânico provocava no mundo (igual à que os EUA provocam hoje) e que Hitler, em 
1939, parecia a muita gente o Davi, o underdog que enfrentava o colosso Golias, em 
nome dos deserdados da Terra”.

Francis vai mais longe: “A guerra europeia de 1939, em 1941 se tornou mun-
dial, atraindo os EUA, a URSS e o Japão. A aliança entre EUA, URSS e Inglaterra foi 
um casamento de conveniência que se desfez rapidamente na realidade da paz. Stalin 
queria segurança no Leste Europeu, em suma, uma esfera de influência soviética. 
Churchill pretendia, cego à ruína econômica inglesa, manter o império do ‘bloco da 
libra’ que obrigava colônias e domínios a negociar exclusivamente em termos favorá-
veis à Inglaterra. Uma quimera que a necessidade inglesa de obter auxílio dos EUA, 
em face da Alemanha, destruiu rapidamente, tornando a Grã-Bretanha sócia menor 
de Washington, condição em que se encontra até hoje”.

Hollywood, ainda que não alinhada diplomaticamente à Inglaterra e dispondo 
de poucos armamentos (salvo os de John Wayne – e estes eram basicamente utili-
zados para matar índios nativos), bem que tentou mudar o cenário alertando para o 
perigo que o vira-latas alemão patético representava. 

O filme de Anatole Litvak, Confissões de Um Espião Nazista (Confessions of 
a Nazi Spy, 1939) – o primeiro a tratar os nazistas abertamente como inimigos –, foi 
ignorado pelo público. Ainda assim, mesmo com uma repercussão próxima do zero, 
um senador democrata chamado Burton Wheeler disse que a indústria cinematográ-
fica estava incitando o público americano a se envolver na guerra. 

Ao lado de Litvak, uniram-se, de forma inesperada, os Três Patetas. O grupo 
rodou 190 curtas-metragens entre 1934 e 1959. Destes, cinco eram abertamente contra 
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o nazismo: You Nazty Spy! (1940), I’ll Never Heil Again (1941), Back From the Front 
(1943), They Stooge to Conga (1943) e Higher Than a Kite (1943). O primeiro deles, 
diga-se de passagem, antecedeu em nove meses O Grande Ditador (The Great Dicta-
tor, 1940), de Charles Chaplin – e enfrentou a ira dos simpatizantes da Alemanha, que 
ameaçavam colocar bombas nos cinemas onde o filme era exibido.

Filmado em uma semana, a partir de 5 de dezembro de 1939, o curta foi lançado 
em 19 de janeiro de 1940 pela Columbia, fazendo do descendente de lituanos judeus 
Moe Howard o primeiro ator americano a reconhecer e explorar o lado infinitamente 
patético e canastrão de Hitler.

O velho Adolf, que não era conhecido pelo exuberante senso de humor, colo-
cou Moe em sua lista de alvos ameaçados de assassinato.

Não que o mais ambicioso e artístico O Grande Ditador, de Charles Cha-
plin, lançado em outubro de 1940, tenha recebido menos resistência. O monólogo 
final (“Os ditadores escravizam o povo! Agora vamos lutar para libertar o mundo! 
Para acabar com as barreiras nacionais! Para acabar com a ganância, com o ódio e 
a intolerância! Lutemos por um mundo de razão, um mundo no qual a ciência e o 
progresso conduzam à felicidade de todos nós. Soldados, em nome da democracia, 
unamo-nos!”), hoje considerado um dos grandes momentos do cinema (e que ilustra 
milhões de pôsteres vagamente cafonas em quartos de estudantes), atraiu diversas 
críticas e foi visto por alguns como o início da queda de popularidade de Chaplin 
entre o público americano. 

Se você acompanhou a história até o final deve saber que, para o bem da huma-
nidade e do cinema, felizmente, Hitler perdeu e Moe e Chaplin ganharam.

Mas a vitória dos judeus ainda estava longe quando os Patetas e Chaplin toma-
ram a iniciativa quase solitária de atacar o nazismo. 

“O maior perigo que eles (os judeus) oferecem a este país está no fato de terem gran-
de influência em nosso governo e em grande parte do nosso cinema, de nossa imprensa e 
de nossas transmissões de rádio”, disse um famoso antissemita americano. E, quando ele 
falava, o público ouvia. Seu nome era Charles Augustus Lindbergh, um herói americano 
(não o meu tipo de herói, fique claro) desde que em 1927, aos 25 anos, havia feito a primei-
ra travessia aérea Nova Iorque – Paris. 

Joseph P. Kennedy, Sr., pai do futuro presidente John Kennedy, na posição de 
embaixador dos EUA em solo britânico, tentou arrumar um encontro com Adolf Hitler 
para evitar um conflito entre EUA e Alemanha. Isso ocorreu em pleno 1938, no preciso 
momento em que os nazistas intensificavam sua perseguição aos judeus tanto na Ale-
manha quanto na Áustria. 
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CHARLES CHAPLIN EM “O GRANDE DITADOR” (1940)



Nem mesmo o ataque aéreo da Alemanha a cidades inglesas em setembro de 
1940 o deteve em sua busca de – em suas palavras – “um entendimento entre os EUA 
e a Alemanha”. Enquanto o embaixador americano na capital britânica tentava em 
vão um contato com Hitler, a Luftwaffe atacava Londres por 57 noites consecutivas, 
resultando na morte de 40 mil civis. Joe Kennedy agia sem a aprovação de seu chefe 
– se é que alguém (mesmo Roosevelt) podia se julgar chefe do veterano contraban-
dista de álcool durante a Lei Seca. 

Sem que as iniciativas de Kennedy vingassem, os ingleses suportavam os ata-
ques de Hitler com aquele negócio exclusivo deles – qual o nome mesmo? Ah, sim. 
Fleuma.

Marcos de Vasconcellos, cronista brasileiro, nos conta de um concerto sinfô-
nico em plena Londres regido por Eugene Ormandy. Naquela época, a capital britâ-
nica era “... fustigada pela Luftwaffe de Herman Goering e pelas Bombas V1 (que 
invariavelmente caíam na Mancha), criadas pelo genial Werner Von Braun, mais 
tarde pai, avô e bisavô do programa espacial americano. Certa ocasião... uma sirene 
estremeceu o teatro, anunciando ataque aéreo dos alemães. Dessa vez, as bombas 
eram as primeiras e terrivelmente eficazes V2 alemãs, precursoras até inocentes dos 
fantásticos mísseis atuais. Ormandy, sem se afastar do pódio, voltou-se gravemente 
para a plateia e para seus músicos e disse com serenidade: ‘Os senhores têm plena 
liberdade de procurar os abrigos antiaéreos’. Aguardou alguns instantes e, vendo que 
ninguém se movia, declarou com firmeza ‘as bombas passam’”.

O presidente Franklin Delano Roosevelt, fortemente anglófilo, assistia com de-
sânimo à aprovação de diversos atos de neutralidade pelo congresso. Esta política de 
não-envolvimento só caiu em março de 1941. Depois de seguidos ataques de subma-
rinos alemães a embarcações norte-americanas, Roosevelt anunciou em 11 de setembro 
de 1941 que retaliaria com bombardeios a embarcações alemãs ou italianas se isso fosse 
necessário para a defesa do país. 

Ainda assim, a população permanecia dividida quanto à entrada dos EUA no 
conflito. 

Mas eles estavam prestes a receber um convite irrecusável para descerem do muro. 

E ele chegou às 7h48 da manhã do dia 7 de dezembro de 1941 na base havaiana 
de Pearl Harbor. A portadora do convite era uma esquadra formada por dois navios 
de guerra, dois cruzadores, nove destróieres e mais uma dezena de embarcações de 
apoio, além de 27 submarinos e seis porta-aviões trazendo mais de 420 aeronaves – a 
maior esquadrilha até então já transportada por via marítima em toda a História.
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ATAQUE A PEARL HARBOR. NA FOTO OS DESTROYERS “USS CASSIN” E “USS DOWNES” 
COPYRIGHT: DEPARTMENT OF THE NAVY. FOURTEENTH NAVAL DISTRICT



Tratava-se de um ataque surpresa para evitar que a frota americana estacionada 
no Pacífico impedisse o Japão de conquistar possessões inglesas e holandesas no 
sudeste da Ásia, indispensáveis para um país com poucos recursos naturais. 

O ataque foi tão devastador que, em seus precisos noventa minutos de dura-
ção, matou 2.386 americanos e inutilizou 18 navios, incluindo cinco embarcações 
de guerra. 

Alguns conspiracionistas dizem que Roosevelt sabia da invasão e a manteve 
secreta para contribuir com seus planos de ingressar na luta ao lado dos britânicos. 
Ele havia dito várias vezes em sua campanha: “Nossos garotos não serão enviados 
para guerras no exterior”. Mesmo mantendo sua palavra, adotou diversas medidas 
contra o país do Sol Nascente: Congelamento de seus bens nos EUA, reduzindo ex-
portações, adotando embargos e fechando o Canal do Panamá para embarcações com 
bandeiras japonesas. 

Quando os planos de ataque foram iniciados, o Almirante Yamamoto teria sido 
interceptado em 26 de novembro de 1941 comunicando-se com a frota aérea e auto-
rizando a movimentação rumo ao Havaí – e nada foi feito apesar desta informação 
– corroborada por agentes das inteligências holandesa, coreana e britânica. 

Bem, com ou sem a cumplicidade de Roosevelt, agora os Estados Unidos da 
América estavam em guerra. Para valer. E desta vez o governo queria Hollywood ao 
seu lado. Corações e mentes. Você conhece esta história... 
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