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     Monsieur Hulot. Já tinham ouvido este nome antes? Se 
ainda não, ficam a saber que era, de certa forma, a resposta 
do comediante, ator, guionista e realizador Jacques Tati ao 
célebre Charlot, do norte-americano Charlie Chaplin.  



      Hulot, ao contrário de Charlot, 
em vez de se ir libertando e resol-
vendo as trapalhadas em que se 
metia tornava tudo ainda mais 
complicado. Tal como o Charlot, e 
apesar de ser uma criação moder-
na, já com o cinema sonoro em ple-
no, a personagem Hulot não neces-
sita mais do que pequenos gestos 
para comunicar e de pequenas e 
inocentes ações para gerar o caos 
à sua volta. 

https://4.bp.blogspot.com/-QDYYhpQ7Wgk/V6c6biYaKsI/AAAAAAAArko/lypx0ZeTgqs7mWs3R3_otKeSPSO6C3SVgCLcB/s1600/oncle%2Bhouse%2B255c%2Bvd%2Bfully%2Bcrr%2Bwm.gif




     Dos seis filmes de longa metragem realizados por Tati, provavelmente é no filme “As Fé-
rias do Sr. Hulot” aquele que melhor representa este tipo de comédia inocente que nos dias 
de hoje certamente não resultaria. Ninguém terá ataques de risos ao ver um filme de Tati, 
mas o sorriso que se forma no rosto do espectador dura por mais tempo já que as situa-
ções perduram na memória para lá do filme. É uma forma de fazer cinema que já não existe, 
claro, num mundo onde tudo tem que ser forçosamente imediato ou, porque não dizê-lo, me-
nos subtil.    Exige-se atenção aos fatos narrados – quase não há diálogos, e a única palavra 
dita pelo Sr. Hulot, em todo o filme, é justamente o próprio nome – fazendo lembrar o silen-
cioso e muito mais recente Mr. Bean – quando se regista no hotel. 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pnc_aebarroselas_edu_pt/EfkDCCS8ek9JsAwfTdz4McABeTC4ExFVrIwoO-tbq8d0qA?e=dJFUbG


     O Sr. Hulot é um solteirão que vai passar as fé-
rias junto ao mar e, ao chegar lá, ainda que de for-
ma inconsciente, acaba por gerar caos e desor-
dem por onde passa. Extremamente gentil e cor-
dato, ele protagoniza trapalhadas de absoluta de-
licadeza, totalmente acidentais e nunca provoca-
das intencionalmente.  

 

 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pnc_aebarroselas_edu_pt/EeC2oS3gBchBviqRduSoYAABY8ZO9K1na9dwzEcD7_dTsw?e=UeZHON


     Embora as suas intenções sejam boas, a sua presença resulta sempre em confusão ga-
rantida. Tudo lhe acontece de forma natural, e, na maioria das vezes, com a sua total ignorân-
cia dos fatos. É um humor ingénuo, por vezes refinado e sensível. As piadas de Tati com o 
seu Hulot são, como acontecia no Charlot de Chaplin, extremamente visuais não existindo 
grande espaço para diálogos.  

      
     O filme foi nomeado para o Óscar de melhor guião, exibido no 
Festival de Cannes e premiado no National Board of Review, nos 
EUA. Foi o filme que tornou o nome de Jacques Tati reconheci-
do internacionalmente, elevando-o a uma condição que o faz 
referência, até os dias de hoje, ao lado de clássicos como 
Chaplin. 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pnc_aebarroselas_edu_pt/ETm-jUvrDzREnufqNkRsVKYBk91ItTBnYJJpiGuPalutSA?e=5KyKoa


JACQUES TATI– ONDE ENCONTRAR COMÉDIA VISUAL 

     No seguinte ensaio, disponível no Youtube, é descrita a qualidade e a inovação da expres-
são visual de Tati. Recomendado a quem quiser aprofundar um pouco mais os conhecimentos 
sobre este fascinante criador de gags visuais. 

https://www.youtube.com/watch?v=2AZ0I6tFvgg&feature=youtu.be


No filme “Traffic”, Tati demonstra como gerar o caos numa situação simples 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=aA2Oych939g&feature=youtu.be


  Para finalizar esta newsletter especial sobre o Mr. Hulot, 
mais duas referências. A primeira é  o livro  “O papagaio de 
Monsieur Hulot”, que, à semelhança do personagem que 
homenageia, não tem diálogos, permitindo que a história 
seja narrada de forma mais ou menos livre por quem a qui-
ser partilhar com as crianças a quem se destina. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSFt-moZUks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pSFt-moZUks&feature=youtu.be


     A segunda é o filme “O Mágico” (L'illusionniste), cujo guião foi original-
mente escrito pelo próprio Tati, como uma espécie de carta de amor de 
um pai para a sua filha, mas que nunca chegou a produzir. Foi Sylvain 
Chomet, um realizador nomeado ao Óscar que acabou por adaptar em 
animação a história. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrwh0rOJ0DI
https://www.youtube.com/watch?v=Xrwh0rOJ0DI



