
 

Na tela o balão vermelho se solta. Não sobrevoa os recantos 
franceses do curta metragem original, aquele da França nos corações 
ao redor do mundo. É Le Balon Rouge universal, sem país de 
nascença, falado em todos os idiomas de todas as gentes.  

É esse balão liberto que, no filme O Cavaleiro Solitário, escapa 
do seu colorido de sangue por entre brinquedos de metal, ausentes de 
ternura. Do balão se vê que estão vagos os bancos da roda-gigante, do 
chicote de aço, dos carrinhos em trilhos. 

Solidão vaga.       
Na área coberta um menino olha para dentro de uma vitrine 

aquário. No espaço do menino, ao fundo, uma faxineira termina, 
ancorada por seu balde e seu esfregão, o serviço no final do horário. A 
criança vespertina, indômita na boca da vitrine, é o visitante isolado. 

As cenas se sucedem e uma chinesa mostra aos passeantes, 
compradores sim ou não em uma feira do Oeste, um tecido de seda 
azul clara percorrida com linha brilhante no tom do azul profundo. O 
pedaço de pano nobre tem a cor dos olhos que nele deslizam sob a 
impossibilidade de serem proprietários. A bela mulher de olhos-céu 
acaricia seu pescoço no giro da echarpe sem acabamento, 
aconchegante, embelezadora. Em seguida, essa mulher com sua mão 
esquerda desveste da seda a sua garganta e a sua nuca enquanto, 
com a direita, entrelaça os dedos do filho. A vendedora se movimenta 
para fechar sua banca sobre a mala do estoque de mercadorias. No 
cenário não há ninguém junto delas. Os olhos, azuis da mulher 
ocidental e marrons da chinesa, confundem-se na atmosfera chumbo 
da planície vasta. A paisagem da terra está deserdada. 

Sós as mulheres. 
Em outro trecho filmado está Tonto. No interior da vitrine ele se 

vira de costas para o menino. Partiram, antes dele, a sua águia, o seu 
cavalo negro veludo, o seu amigo homem-branco. Tonto expõe sua 
saudade íntima, está nu da vestimenta Comanche, cola ao seu corpo a 
roupa afunilada do amigo morto. Tonto une em si a pele mítica do 
nativo e a veste do branco pioneiro extintos há muitos cem anos. Tonto 
anda a pé mas, em seus ombros vergados, eu enxergo o Shane Bruto,  
cavaleiro e montaria desgarrados da farmer sobre terreno usurpado. 
Tonto dá passadas de despedida e o menino imobiliza nele o olhar sob 
a sua máscara de fantasia. 

O passado da história prossegue sendo rodado. A Dupla Tonto e 
Zorro Lone Ranger pisa sobre terreno de vegetação árida, ressequida. 
Um dos homens é muito alto, as pernas são filmadas de baixo para 
cima e, assim, se exageram mais longas, mais esguias, mais capazes 
de vencer progressivos quilômetros. O outro homem, também alto, é 
fotografado atarracado, taludo, suas pernas são encurtadas pelo 
proposital ângulo da foto. Esse segundo homem se faz lerdo, pesado, 

atua nele um andarilho preso ao 
solo. Em pouco tempo a Dupla  
estará separada, um homem 
distante do outro pelo ritmo do 
andar. É o que promete o flash. 
Na caminhada ambos se 
direcionam para o isolamento. 

Sós os homens. 
Em cena um menino e um trem de brinquedo. Um vagão 

descarrilha. O menino se queixa, trava-se na espera de que a 
explicação do homem maduro o proteja do desastre. Mas o homem 
espadaúdo, senhorio em traje de elite, não atenta ao acidente. Agarra o 
vagão e o usa como exemplo modular da tarefa que o menino deverá 
realizar quando crescido – criar dinheiro, fazer rodarem locomotivas, 
gerar riqueza, movimentá-la. E os olhos infantis se afundam na ruína da 
sua ferrovia miniatura. O vagão gira suas quatro rodas no ar, é caco 
descarrilhado de nada. 

Só o menino. 
Em um momento qualquer, anterior no filme, o irmão do Cavaleiro 

Solitário lhe confessa ter sabido que o amor de sua mulher era pelo 
cunhado. Ele foi o marido isolado, o apaixonado unilateral, conhecedor 
da preferência honesta e contida da mulher amada. Esse irmão, o 
primogênito, morre. O outro, Cavaleiro e Solitário, acompanha-lhe a 
agonia em fraterno silêncio. 

Sós os irmãos. 
Derradeiro close sobre o primeiro menino que, quieto diante da 

vitrine, já não tem o Zorro Lone Ranger nem seu parceiro Nativo 
Comanche Tonto. Ficou sabendo que Silver era um Cavalo Espiritual, 
não terá existido, não terá podido dar calor ao Cavaleiro Solitário. O 
menino se desgarra do gosto de infância, sai no sentido contrário à 
vitrine para o vazio enclausurado do parque de diversões a portas 
fechadas, noturnas. Encerra-se a visita, os heróis do menino não estão 
mais ali. 

E eu espectadora? 
Em criança desconfiei que Lone Ranger protegia-me da atração 

de abismo do seu olhar. Mas eu ambicionava o perigo amante por 
detrás daquela sombra acetinada. Estive subjugada na paixão ao 
Príncipe da Penumbra, suas calças trovadoras modeladas às coxas, 
prontas para a aderência perfeita aos músculos do dorso de Silver. Vi 
passarem em ventania a crina branca, ouvi soarem as esporas de 
prata. Chamei pelo Cavaleiro Solitário, assobiei apelos por Silver. Fui 
feliz em meu romance. 

Solidão menina. 
Cibele Rocha (18/07/2013)  
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Em 1992, a italiana 

Eluana Englaro sofreu 
um acidente de carro 
que a deixou em coma. 
Em 2009, após vários 
entraves jurídicos, sua 
família obteve o direito 
de desligar seus 
aparelhos, pondo fim a 

tamanho sofrimento. O caso gerou uma crise política no país, forçando 
uma mobilização em caráter de urgência no senado para tentar aprovar 
uma lei que impedisse a morte assistida. Na época, houve ampla 
cobertura midiática e muita comoção no país, sob forte influência da 
Igreja Católica. Este complexo panorama é recuperado por Marco 
Bellocchio em A bela que dorme, seu mais recente filme, no qual ele 
propõe uma reflexão sobre a eutanásia, desnudando a fragilidade 
política da Itália do ex-premiê Silvio Berlusconi. 

Bellocchio iniciou sua carreira nos anos 1960, junto a Francesco 
Rosi, Vittorio e Paolo Taviani, Elio Petri, Ettore Scola e Bernardo 
Bertolucci, cineastas engajados em redefinir a herança do 
neorrealismo, propondo novos parâmetros na abordagem sócio-política. 
Bellochio se notabilizou por construir dramas universais a partir de 
tramas inspiradas na realidade italiana. Seu estilo se comprova em dois 
filmes disponíveis no Brasil: Bom dia, noite (2002), em que o 
assassinato de Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas, em 1978, expõe 
os limites e dilemas da luta armada; Vincere (2009), no qual recupera a 
história de Ida Dasler, amante com quem Mussolini teve um filho não 
reconhecido, com inevitável conexão à Itália atual, farta de escândalos 
de corrupção, promiscuidade e ruína moral promovidas por Berlusconi. 

Em A bela que dorme, Bellocchio parte novamente de um fato 
particular da Itália para propor uma reflexão de significado universal. 
Aqui, o limite entre a vida e a morte é explorado em três narrativas 
paralelas que progridem habilmente conforme se agrava o estado de 
Eluana Englaro. Isabelle Huppert vive uma atriz de sucesso isolada do 
mundo para cuidar da filha em coma. Uliano Beffardi (Toni Servillo), 
senador do partido conservador Forza Italia (de Berlusconi), está em 
conflito, pois deve votar a favor da lei que impede a morte assistida, 
embora seja contrário ao projeto. Além disso, passa por um momento 
delicado com a filha Maria (Alba Rohrwacher). Rossa (Maya Sansa) é 
uma ladra viciada em drogas que tenta o suicídio em um hospital, 
ficando aos cuidados do médico Pallido (Pier Giorgio Bellocchio). São 
três perspectivas diferentes apoiadas em Eluana, na curiosa posição de 
personagem ausente da tela, mas onipresente. 

A atriz vivida por Isabelle Huppert encontra total identificação no 
drama de Eluana, a ponto de se isolar em casa para cuidar da filha 
Rosa (Carlotta Cimador). Além de abandonar sua carreira de sucesso, 

ela ignora as possíveis janelas para o mundo exterior, como o desejo 
do filho Federico (Brenno Placido) se tornar ator, inspirado por ela. Vale 
perguntar quem está, de fato, em estado letárgico: a filha ou a mãe? 
Pode-se questionar sua postura radical, que a torna morta para o 
mundo, mas ela é, sem dúvida, legítima. Bem menos íntegra é a 
postura da Forza Italia em se aproveitar do clamor popular de forma 
demagógica e maniqueísta para aprovar um projeto reacionário. As 
cenas do senado italiano mostram homens oportunistas e fragilizados, 
que agem na escuridão em alianças de ocasião. Esse clima asfixia o 
senador Beffardi, contrário à medida, embora membro da base 
conservadora. Seu posicionamento pró-eutanásia é a origem dos 
problemas com a filha Maria. 

A história da viciada autodestrutiva Rossa traz ainda mais força 
ao filme, pois se trata de um contraponto à situação de Eluana. 
Enquanto toda a opinião pública italiana esbraveja em torno do caso, 
Rossa é uma entre tantas pessoas cuja indigência é cercada de 
silêncio e falta de assistência. Ao tê-la sob seus cuidados, o médico 
Pallido quebra a cadeia de negligência que acomete os viciados. Ele 
vira as costas ao caso Eluana e passa a nutrir sentimentos por Rossa, 
pois acredita que há condições de reverter seu quadro. Portanto, além 
da eutanásia, o filme propõe ainda uma reflexão sobre a dependência 
química como problema social, cuja falta de atenção pública se mede 
pela excessiva cobertura midiática do caso Eluana, que sufoca outras 
pautas. A opção de Pallido vai além da ética médica. É um 
posicionamento político, na medida em que ignora o assunto 
“obrigatório” da semana para se ocupar de uma pessoa com 
possibilidades reais de cura. 

Tantos personagens e escolhas dolorosas perante a vida ou a 
morte colocam em xeque o tom maniqueísta que habitualmente embala 
o debate sobre a eutanásia, cercado de dogmas religiosos ou posições 
simplistas. Em casos extremos como o de Eluana, ela deve ser um 
direito assegurado pelo Estado. Não à toa, Bellocchio sempre a mostra 
por meio de reportagens de televisão. Questiona assim a construção de 
uma suposta intimidade dos italianos para com ela. É o caso de 
perguntar se Eluana não se tornou um personagem fictício no 
imaginário popular italiano, como, aliás, acontece em tantas coberturas 
sensacionalistas mundo afora. A bela que dorme é, portanto, um filme 
obrigatório não só por abordar a eutanásia, mas também por 
apresentar tantos sintomas de uma Itália em estado de dormência, mas 
com dificuldades de sonhar. 

Vanderlei Mastropaulo 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COTAÇÃO 2013 
 

Tabu ............................................................. 9,50 
Amor ............................................................. 9,27 
César Deve Morrer ........................................ 9,06 
Django Live ................................................... 8,91 
Dentro de Casa ............................................. 8,83 
Hoje .............................................................. 8,78 
O Som ao Redor ............................................ 8,66 
As Aventuras de Pi ........................................ 8,57 
Barbara ......................................................... 8,29 
Antes da Meia Noite ...................................... 8,36 
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A BELA QUE DORME 

O Grupo Cinema Paradiso atinge a maioridade e mais 
uma vez comemora o feito em nosso cinema predileto: o 
CineSESC, com um belíssimo filme e sua diretora Laís 

Bodanzky pra debatê-lo conosco.  

Agende-se: 5 de agosto! 
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