
DISCURSO FINAL DE CHAPLIN EM THE GREAT DICTATOR (1940)

Desculpem mas não quero ser um imperador. Não é esse o meu papel. Não 
quero reinar ou conquistar seja quem for. Gostaria, na verdade, de poder 
ajudar toda a gente, se fosse possível: judeus, gentios, pretos, brancos. 
Queremos todos ajudar-nos uns aos outros. Os seres humanos são assim. 
Querem viver para fazer os outros felizes e não para os tornar miseráveis. 
Não queremos odiar-nos e deprezar-nos uns aos outros. 

Há espaço para toda a gente no Mundo. E a Terra é rica, o suficiente para 
dar de comer a todos. A vida pode ser bela, mas perdemos o norte. A 
ganância envenenou os nossos espíritos; ergueu barricadas de ódio no 
Mundo; pôs-nos a marchar ao ritmo da miséria e do massacre.

Desenvolvemos a velocidade mas fechámo-nos dentro dela. A maquinaria 
que faz a abundância deixou-nos numa carência constante. O 
conhecimento fez de nós cínicos; a nossa esperteza duros e cruéis. 
Pensamos demasiado e não sentimos o suficiente. Mais do que maquinaria, 
precisamos é de humanidade. Mais do que esperteza, precisamos de 
bondade e de gentileza. Sem essas qualidades a vida será violenta e 
ficaremos todos perdidos.

O avião e o rádio aproximaram-nos uns dos outros. A própria natureza 
desses inventos revela a bondade que nos habita; reclama a irmandade 
universal; a união de todos. Até mesmo por estes dias sombrios, a minha 
voz chega a milhões por esse Mundo, milhões de homens, mulheres e 



crianças que estão perdidos, vítimas de um sistema que leva os homens a 
torturar e a prender os inocentes. Àqueles que podem ouvir-me, digo: Não 
desesperem!
 
A miséria que vemos pairar sobre as nossas vidas é apenas a ganância a 
passar, a amargura dos homens que temem o caminho do progresso. O 
ódio desses homens passará, e os ditadores morrerão, e o poder que tiraram 
aos povos voltará a ser dos povos. Enquanto houver homens que morrem 
por ela, a liberdade nunca morrerá. 

Soldados! Não se entreguem aos bárbaros, a esses homens que vos 
desprezam e escravizam; esses homens que arregimentam as vossas vidas, 
que vos dizem o que fazer, o que pensar e o que sentir! Homens que vos 
esvaziarão de toda a humanidade, que vos farão passar fome, que vos 
tratarão como gado, que vos usarão como carne para canhão!
 
Não se entreguem a esses homens sem humanidade – homens-máquina 
com mentes- máquina e corações-máquina. Vocês não são são máquinas! 
Vocês não são gado! São homens! Homens cheios de amor pela 
Humanidade nos vossos corações! Vocês não odeiam! Só os que não são 
amados odeiam – esses e os homens sem humanidade. 

Soldados! Não lutem em prol da escravidão! Lutem pela liberdade! No 
décimo sétimo capítulo do Evangelho segundo São Lucas, ficou escrito: 
“O reino de Deus está entre vós”, e não num só ou num grupo de homens, 
mas em todos os homens! 

Vocês, os povos, vocês detêm o poder, o poder de criar máquinas, o poder 
de criar a felicidade! Vocês, os povos, vocês têm o poder de tornar a vida 
um caminho de liberdade e de beleza, de fazer da vida uma aventura 
maravilhosa. Por isso, e em nome da democracia, usemos esse poder. 
Unamo-nos. Lutemos juntos por um Mundo novo, um Mundo decente que 
dará aos homens a oportunidade de trabalhar, que dará um futuro à 
juventude e segurança aos mais velhos. 

Bem sei que foi a prometer todas essas coisas que os bárbaros tomaram o 
poder. Mas mentem! Pois eles não cumprem o que prometem. Nem nunca 
cumprirão. Os ditadores existem para escravizar os povos. Lutemos para 
fazer cumprir essas promessas! Lutemos para libertar o Mundo! Para nos 



libertarmos das barreiras nacionais! Para nos libertarmos da ganância, do 
ódio e da intolerância! Lutemos por um Mundo com sentido, um Mundo 
em que a Ciência e o progresso possam fazer felizes todos os homens.
Soldados, en nome da democracia, unamo-nos!


