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INTRODUÇÃO:

O presente projeto propõe uma pesquisa sobre as apresentações solo dos humoristas Dercy

Gonçalves (1907 - 2008) e Chico Anysio (1931 - 2012), com foco em suas construções cômicas e

teatrais. Os espetáculos apresentam uma linguagem que se assemelhava ao Stand-Up, mesmo que

essa não fosse a denominação utilizada na época. Desse modo, o objetivo consistiu em investigar as

semelhanças e diferenças das apresentação com a linguagem do Stand-Up. Como base, utilizei o texto

de Vladimir Propp, “Comicidade e Riso”, para estudar a construção do texto cômico, e, de Eugenio

Barba, “A Canoa de Papel - Tratado de Antropologia Teatral”, para investigar a construção cênica da

linguagem que Dercy e Chico desenvolveram.

Considerando o Stand-Up, linguagem que surgiu inicialmente nos EUA, procurei demonstrar

como Dercy Gonçalves e Chico Anysio foram pioneiros, utilizando princípios desta linguagem em um

momento no qual o termo ainda era pouco conhecido na comunidade artística brasileira. Essa pesquisa

tem também o intuito de valorizar os dois artistas, bem como suas produções humorísticas, com toda

sua complexidade.

A pesquisa é composta por três momentos: o estudo da estrutura cômica e o desenvolvimento

da linguagem do Stand-Up, incluindo sua chegada ao Brasil; entrevistas com amigos, colegas e

familiares dos dois artistas, bem como comediantes de stand-up da atualidade; pesquisa e estudo

comparativo dos espetáculos solos realizados por Dercy Gonçalves e por Chico Anysio. Utilizei

bibliografias sobre: fundamentos do humor, história do Stand-Up, diferenças nas construções cômicas

dos homens e das mulheres, além de estudos voltados diretamente para a biografia dos dois

humoristas estudados. Utilizei também materiais visuais de pesquisa, como gravações de

performances disponíveis na internet, além de outros meios como filmes, séries e documentários que

retratam a vida e a carreira dos artistas, a partir dos quais o estudo foi desenvolvido.
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METODOLOGIA:

A pesquisa foi dividida em dois momentos: o primeiro com enfoque num estudo

teórico-bibliográfico e o segundo, num trabalho analítico. Além disso, me propus a tentar realizar

entrevistas com amigos, colegas e/ou familiares dos dois artistas e com comediantes de Stand-Up

brasileiros. Para a análise, escolhi duas produções solo realizadas pelos artistas Chico Anysio e Dercy

Gonçalves. No levantamento histórico, resgatei os eventos mais relevantes desde os primeiros

trabalhos realizados pelos “pais da comédia Stand-Up”: Jack Benny, Fred Allen e Bob Hope, mestres

de cerimônia do rádio que abriam seus programas com monólogos e números cômicos; passando

pelos trabalhos realizados por outros comediantes, como Shelley Berman, Richard Pryor, George Carlin

e Phyllis Diller, atriz e comediante estadunidense, considerada a primeira mulher a alcançar o estrelato

com o Stand-Up; chegando na difusão da linguagem pelo Brasil, com artistas como Zé Vasconcelos e

Jô Soares, seguindo até o ano de 2003, quando a linguagem recebeu grande atenção das massas

(SECHINATO, 2015).

Para compreender melhor os trabalhos dos humoristas brasileiros, realizei a leitura da

bibliografia sobre a teoria do cômico de Vladimir Propp e Eugenio Barba, composta por estudos sobre

os princípios cômicos, estudos sobre a linguagem do “Stand-Up” (SECHINATO, 2015), estudos teatrais

como base de análise cênica para as apresentações (FO, 1998), textos voltados para questões de

gênero no humor (SECHINATO, 2017), e por fim, biografias dos artistas estudados nesta pesquisa

(AMARAL, 2011 e ANYSIO, 1992). Outra fonte de pesquisa foram os materiais visuais disponibilizados

em páginas e perfis da internet.1

A parte das entrevistas se mostrou um desafio grande. Primeiramente, demorei para conseguir

a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, por causa de detalhes do projeto que a Plataforma

Brasil não indicava direta e claramente como deveriam ser colocados. Durante o processo tentei entrar

em contato com parentes e amigos de Dercy Gonçalves e Chico Anysio, por meio de redes sociais ou

buscas online, no entanto, tive pouco retorno até o momento. Com a aprovação do projeto pelo CEP,

consegui agendar duas entrevistas: com Lucy Freitas, sobrinha de Dercy Gonçalves, e com a

comediante de Stand Up Ane Freitas. Ainda estou tentando contato com alguém que tenha conhecido

ou trabalhado com Chico Anysio, mas por enquanto não tive sucesso.

Munida dessa bagagem teórica e prática, dei início à análise dos espetáculos. Como material de

análise selecionei o show especial de aniversário “Bravo Bravíssimo”, realizado pela atriz, comediante e

cantora Dercy Gonçalves em 1991, e o examinei em comparação com o show “Chico Anysio Ao Vivo

no Carnegie Hall”, apresentado pelo humorista, ator, locutor, produtor e roteirista Chico Anysio em

1 https://memorial-chico-anysio4.webnode.page/
https://museuvirtualchicoanysio.blogspot.com/?m=1
https://cabareincoerente.com/referencias/personalidades/brasil/dercy-goncalves/
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1981. Os espetáculos foram selecionados não só pelas suas qualidade artísticas mas também por

serem os exemplares com maior qualidade na internet, possibilitando assim a melhor análise das

apresentações.

A partir das etapas inter-relacionadas da pesquisa – o estudo da bibliografia, as entrevistas e a

investigação dos espetáculos –, escrevi um artigo que aborda, sobretudo, as comparações entre a

linguagem teatral e do Stand-Up com os espetáculos solo de Dercy Gonçalves e Chico Anysio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Como começo de trajetória, encontrei uma similaridade entre os dois ícones, ambos nasceram

em pequenas cidades do interior; Dercy é proveniente de Santa Maria Madalena, interior do Rio de

Janeiro, e Chico Anysio de Maranguape, interior do Ceará. Dercy viveu naquela cidade até seus vinte e

um anos, quando teve a oportunidade de partir da cidade com a companhia de teatro Maria Castro.

Dercy literalmente “fugiu com o circo”. Chico partiu de Maranguape quando tinha sete anos de idade,

mudou-se para o Rio de Janeiro com sua mãe e seus três irmãos. Para as duas personalidades,

observei a importância de suas raízes e de seu local de origem.

Dercy inegavelmente viveu momentos de extrema hostilidade na cidade natal, onde era julgada

e oprimida; tratavam-na como “mulher da vida” (AMARAL, 2011). Acima de todas essas injúrias

ultrajantes, porém, Dercy guardou até o final de sua vida grande carinho e apreço pela cidade natal,

sendo que seu mausoléu foi pessoalmente projetado pela atriz na cidade. Com o mesmo carinho e

apreço, Chico nunca escondeu suas origens nordestinas em suas produções, e utilizou Maranguape

como berço de seu personagem mais notável, o “Professor Raimundo”, colocando a cidade

oficialmente no imaginário popular do resto da nação (ANYSIO, 1992).

Dercy e Chico, com seus talentos inquestionáveis e vocação para o estrelato, logo estavam,

cada um à sua maneira, prosperando na carreira artística. Dercy, antes da atuação, ganhou

reconhecimento através de apresentações musicais que realizava nos teatros de revista (AMARAL,

2011). Chico, com sua estreia na rádio, desenvolvia diferentes vozes desde os primórdios de sua

carreira (ANYSIO, 1992). A veia cômica de Dercy e Chico estavam sempre presentes em suas

atuações: Dercy com seu modo de interagir e improvisar diretamente com o público, e Chico com seus

diversos personagens inéditos. Percebe-se que, apesar do grande amadurecimento artístico que

ambos artistas experienciaram ao longo de suas vidas e carreiras, certas individualidades sempre

foram observáveis em suas produções.

Segundo os próprios comediantes (AMARAL, 2011 e ANYSIO, 1992), Chico e Dercy foram

alunos da escola mais importante de todas, “a escola da vida”, isto é, ambos traziam para sua arte as

experiências vivenciadas e observadas na realidade brasileira. Dercy dizia abertamente trabalhar com

sua intuição, que seria, segundo ela, sua maior vantagem. Ela não recebeu um estudo formal, mal

sabia ler. Dercy acreditava possuir uma percepção aguçada a respeito dos fazeres artísticos; tanto nos

palcos quanto fora deles, a conexão que estabelecia durante seus improvisos com o público era única,
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e um de seus maiores diferenciais da época. Chico, mesmo estudando para ser advogado, enveredou

para o caminho das artes. Desde jovem, ganhou inúmeros concursos de calouro, sendo inclusive

proibido de participar mediante sua vitória certeira. Com as portas dos concursos fechadas, Chico

acreditou que sua carreira artística havia chegado ao fim, até realizar um teste para ser locutor e

rádio-ator que o coroou em segundo lugar, perdendo somente para Silvio Santos (ANYSIO, 1992).

Comparando o modo de produção cômica dos dois artistas com a linguagem do Stand-Up,

encontro similaridades de discurso, pois Dercy e Chico valiam-se de suas origens humildes e populares

como base para a narrativa cômica, o que para a linguagem do Stand-Up é um recurso muito utilizado

a fim de gerar empatia e identificação para com o público. Ao compartilharem momentos cotidianos e

deveras costumeiros com os espectadores, desconstroem a sublime imagem da fama, e tornam-se um

de nós. Não mais vemos Dercy Gonçalves e Chico Anysio nos palcos, mas a nós mesmos. A vida

humana é posta em cena, e nos percebemos tão ridículos e efêmeros quanto aquelas duas figuras

públicas que ali se expõem.

Em contraste com a evidente modéstia construída no discurso, Dercy e Chico apresentavam-se

sempre em grandiosas produções artísticas. Luzes, grandes teatros e figurinos deslumbrantes estão

presentes no palco e possuem duplo efeito: se opor à estrutura original do Stand-Up - embora a ele

muito se assemelhem -, estrutura essa que se estabeleceu a partir de elementos simples e não

sofisticados; e nos lembrar sempre que mesmo com um início de vida modesto, é possível que artistas

como tais alcancem níveis extraordinários de elaboração artística e conquista de público. Isso se dá a

tal ponto que tornam-se referências para os seus apreciadores, apresentando-se até mesmo como uma

inspiração para aqueles que buscam mudar de vida e acabam por ver em Dercy e Chico uma

referência para seus projetos e sonhos.

Os dois artistas, com suas carreiras consolidadas principalmente graças à consagração do

público, sabiam da importância do aceite popular, e reforçavam sua gratidão ao trabalharem em

comunicação direta com o espectador. Dercy e Chico eram grandes comunicadores, e seus trabalhos

eram desenvolvidos e ampliados conforme a resposta da plateia. Mesmo em suas transições dos

palcos, no caso de Dercy, e dos rádios, no caso de Chico, para a televisão, mantiveram sua atenção

para o que o povo brasileiro desejava e aclamava. Os artistas sabiam se adaptar ao mando popular,

porém sofreram cortes e boicotes de produtores televisivos, Dercy devido à censura da Ditadura e

Chico por questões de mudança na produção da editora (AMARAL, 2011 e ANYSIO, 1992). Mesmo em

condições adversas, ambos sempre souberam manter sua relevância para o humor brasileiro,

produzindo, criando e atuando, sempre aclamados pelo público, até seus últimos anos.
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