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Resumen:

A partir  da análise  dos filmes  La Nave Bianca  (1941),  Un Pilota  Ritorna (1942) e 

L’Uomo  dalla  Croce (1943),  de  Roberto  Rossellini,  e  da  fortuna  crítica  produzida 

contemporaneamente  e/ou  retrospectivamente,  pretende-se  abordar  a  questão  do 

realismo.  O termo coralità, por exemplo, frequente em referências do período,  pode 

ser  pensado  como  associado  a  uma  narrativa  que  se  sobrepõe  ao  individualismo 

classicamente  vinculado  ao  modelo  hollywoodiano  mas  sem  tampouco  anular  a 

dimensão  individual  em relação  a  coletiva,  de  classe  sobretudo,  como  ocorrera  no 

cinema de montagem soviético dos anos 1920.  Uma postura diferenciada é a proposta 

por  Bondanella  (1993),  entretanto,  que  identifica  a  coralitá em  oposição  polar  ao 

indivíduo como igualmente em prefeita sintonia com a lógica que o fascismo celebrava. 

Caso se defenda essa hipótese, pergunta-se:  o  termo coralidade foi aplicado igualmente 

a  obras  neo-realistas  que  se  encontravam  longe  de  apresentarem  um  universo 

consensual  e  que  Brunetta  (2003:  153)  chama  de  “diário  público”,  ou  seja,  uma 

radiografia da sociedade italiana que traz como protagonistas uma pequena burguesia 

crescentemente proletária e um aburguesamento do proletariado; será que a definição de 

coralitá de Bondanella não dá conta do que se encontra posto já na trilogia realizada sob 

o  fascismo  ou,  pelo  contrário,  o  termo  foi  aplicado  indistintamente  em  propostas 

ideológicas e configurações narrativas distintas? A compreensão da obra de Rossellini, 

um dos poucos cineastas a fazer uso do termo tanto em tempos de guerra como no pós-

guerra pode ser esclarecedora.
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A  Trilogia  Militar  de  Roberto  Rossellini:  Apontamentos  sobre  o  Realismo  no  

Fascismo

A  falta  de  homogeneidade  entre  os  intelectuais  fascistas  tendeu  a  provocar  visões 

diferenciadas  sobre  qual  o  tipo  de  cultura  a  ser  incentivado  pelo  regime.  Alguns 

valorizavam  um maior  cosmopolitismo  e  a  necessidade  de  intercâmbio  maior  com 

outras  nações,  como  Massimo  Bontempelli  e  Curzio  Malaparte.  Outros  pretendiam, 

sobretudo,  uma  valorização  da  cultura  campesina,  “italiana  profunda”,  guardiã  de 

valores   ainda  intocados  por  influências  estrangeiras  ou,  como  Giovanni  Bottai, 

criticavam  toda  arte  modernista,  “psicanalítica,  fragmentada,  sincopada”  como 

“rebeliões contra a grande tradição artística italiana” (Ben-Ghiat, 2001:25).

Dentre  os  setores  mais  à  esquerda,  houve  aqueles  críticos  da  produção 

cinematográfica de mero entretenimento e que ansiavam por um “retorno ao realismo” 

que “restituísse as especificidades culturais, sociais, políticas italianas” e que servisse a 

“instrução  da  população”  como  Ernesto  Cauda  e  Leo  Longanessi,  que  nos  idos  da 

década  de  1930  já  reivindicam  por  um  cinema  de  cunho  nacional-popular, 

aproximando-se “um pouco mais da vida verdadeira e real.” (Seknadje-Askénazi, 2000: 

32-3).  

O status superior gozado pelo filme realista e histórico sobre a produção mais 

rotineira é bastante presente nos comentários da época:

Um filme histórico, ainda que não bem resolvido artisticamente, possui ao menos 

uma função didática e educativa; poderá ser grosseiro, não lapidado, mas não será 

nocivo. Mas um filme cômico-sentimental, de certo tipo que conhecemos propicia 

ao nosso espectador, a nossa população das pequenas cidades e popular, uma ideia 

totalmente falsa da vida burguesa e da metrópole (...): é esta a vida da cidade, é esta  

verdadeiramente a vida nos grandes centros nos tempos fascistas?” (Bianco e Nero,  

n.1,  janeiro de 1938, ´p.5)

Mesmo que Landy (1998) provavelmente se encontre com razão ao apresentar a riqueza 

das representações trazida por essa produção “frívola” ou rotineira, sobretudo quando 

observada não em termos formais, mas associada ao contexto social de sua recepção, tal 

compreensão dessa produção não justifica uma equivalente “demonização” da produção 

realista.
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Com relação a última muitas interrogações, contradições e nuances podem ser 

pensadas.  Até que ponto tal realismo se aproximaria, de fato, dos preceitos fascistas ou, 

principalmente no que diz respeito aos últimos anos do regime,  utilizar-se-ia de um 

estilo  apreciado  por  boa  parte  da  intelligentsia  do  regime,  mas  cujas  narrativas  já 

apresentam  uma  distância  cada  vez  mais  ampla  da  possibilidade  de  consenso?  E 

igualmente  pensar  a  riqueza  que  a  contribuição  dessa  produção traz  para  se  pensar 

novas formas narrativas que já não podem ser pensadas como plenamente clássicas e 

tampouco ainda como modernas. 

A  produção  cinematográfica  dirigida  por  Roberto  Rossellini  na  “Trilogia 

Militar”,  mesmo  apresentando  características  que  a  diferenciam  de  boa  parte  da 

produção contemporânea em questão, encontra-se longe de abordar temáticas que eram 

opostas ao ideário fascista, ou assim foram reconstruídas retrospectivamente, como é o 

caso do contemporâneo  Obsessão (1943), de Luchino Visconti, que teve sua exibição 

censurada  poucos  dias  após  o  lançamento1.  Antes,  pelo  contrário,  aparentemente  se 

tratava  apenas  de filmes  apologéticos  ao regime.  Porém um exame mesmo não tão 

detido proporciona leituras de filmes que, mesmo não entrando em choque diretamente 

com o ideário em questão, tampouco o enfatizam de forma heróica, inclusive quando 

comparado as produções contemporâneas produzidas, por exemplo, em Hollywood.2

1 A censura ao filme de Visconti,  que acabou sendo lançado com cortes é bastante significativa das  
relações contraditórias no âmbito do regime autoritário italiano; o filme quando de sua produção havia  
recebido resenhas elogiosas em um órgão oficial do Partido Fascista, Lo Schermo por um lado, mas teve 
seus roteiristas presos por  alguns meses,  após seu lançamento. Cf  in:  Ben-Ghiat  (2001:  197)  Outro 
exemplo significativo é a mesma Lo Schermo apresentar em um mesmo número um editorial que faz 
menção desqualificadora ao cinema norte-americano como de “bandeira judaica em sua inspiração e 
conteúdo” e Vittorio Mussolini ainda defendendo posições em nada diversas das apontadas em sua 
própria revista Cinema, em 1936, sobre a necessidade do cinema italiano se basear no modelo norte-
americano e não europeu. E isso em pleno 1941, quando existia todo um movimento de radicalização 
em torno  de  uma indústria  nacional  com pretensões  de  domínio  no  mercado  europeu  já  se  fazia  
presente,  assim  como  o  anti-semitismo  e  uma  substituição  do  espaço  reservado  à  produção 
hollywoodiana direcionada para as cinematografias do Eixo, sobretudo a alemã. Sobre as considerações 
de Mussollini em  Cinema  cf. Cinema 06, setembro de 1936, p. 213.;  as críticas em  Lo Shermo, cf.Lo  
Schermo, n.1, 1941.
2 Nesse sentido, seria interessante uma comparação entre Un Pilota Ritorna (1942) ou mesmo La Nave  
Bianca (1941) com Rumo à Toquio (Destination Tokyo, 1943), de Delmer Daves ou Horas de Tormenta 
(Watch  on  the  Rhine,  1942),  de  Herman  Shemlin,  dentre  muitos  outros.  Tenho  empreendido  uma 
modesta análise comparativa com produções de temática similar realizadas por outros países no mesmo 
período, que não cabe aqui me deter de forma mais aprofundada.
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1. Rossellini e o Fascismo

A participação  de  Rossellini  na  direção  de  uma  trilogia  de  fins  eminentemente  de 

propaganda  em um período  (1941-3)  no  qual  até  mesmo  muitos  dos  intelectuais  e 

artistas que haviam realizado obras laudatórias ao regime, como Alessandro Blasetti, já 

procuravam uma prudente distância do gênero (Seknadje-Askénazi, 2000:31), até hoje é 

fonte  de  polêmica.  Porém,  em meio  a  muitos  de  seus  críticos  e  defensores,  parece 

bastante  razoável  que  não se  possa  acusá-lo  enfaticamente  de  trasformismo,  termo-

chave da cultura do pós-guerra, mas bastante enraizado na história italiana, que designa 

a capacidade de mudar de lealdade de acordo com as mudanças nas estruturas de poder 

como condição de sobrevivência (Brunette, 1996: 37), numa convergência de interesses 

sobretudo entre a classe média proprietária e culta e a aristocracia liberal (Landy,1998: 

35), observada impiedosamente de forma contemporânea no cinema de Luigi Zampa 

(Anni Dificile) e sob uma perspectiva  menos implacável e mais generosa , na literatura 

de Ítalo Calvino (Il sentiero dei nidi di Ragno) , ambos de 1947. 

Os laços precisos de Rossellini com o fascismo tem sido objeto de especulação 

até hoje, muitas vezes o cineasta evitando, por motivos óbvios, aprofundar o assunto. 

Filho de uma família bastante afluente,  sabe-se que vivia próximo de onde Gabrielle 

D’Annunzio, conhecido de sua tia, proferiu um de seus inflamados discursos belicistas 

na época da I Guerra Mundial, e possuía uma residência frequentada pela fina flor das 

artes e ciências italianas, incluindo alguns dentre  os que se tornariam mais renomados 

intelectuais  fascistas,  como  é  o  caso  de  Massimo  Bontempelli.  Seu  pai  não  era 

simpatizante de Mussollini. (Masi; Lancia, 1989: 8-9). 

De  fato  não  consta  em nenhuma  fonte  sobre  qualquer  simpatia  irrestrita  do 

realizador ao Fascismo em nenhum momento de sua vida adulta e carreira profissional, 

algo que não pode ser aplicado com relação ao próprio Blasetti ou – e principalmente 

figuras como Carmine Gallone, realizador da talvez mais conhecida e monumental peça 

de propaganda fascista, Cipião, o Africano (1937), que dirigiria no imediato pós-guerra 

o drama de resistência Avanti a Lui Tremava Tutta Roma. 

Rossellini  também parte  de  uma  realização  de  “propaganda”,  L’Uomo dalla  

Croce (1943),em que  os  comunistas  são  execrados  para  a  seguinte,  Roma:  Cidade  

Aberta (1945),  em  que  a  Resistência,  tendo  como  um  de  seus  protagonistas  um 

comunista, é heroicizada. Porém, ao contrário de Blasetti ou  Gallone, parece haver uma 
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maior coerência estilística e mesmo moral entre sua trilogia militar e o filme lançado no 

imediato pós-guerra do que as obras dos outros realizadores. 

Pode-se até arriscar dizer que a trilogia com a qual Rossellini se engajou nos 

anos finais do fascismo, assim como outras produções do gênero, funcionaria menos 

como efetivo veículo de propaganda do que os dramas ou comédias” escapistas”3  bem 

mais  numerosos  lançados  no  período.  Aliás,  a  prerrogativa  por  um  cinema  de 

entretenimento  que  funcione  como  veículo  de  propaganda  indireta,  em que  valores 

como família, relações entre gêneros, o ruralismo, as relações pacíficas entre classes 

sociais (Zagarrio, 2008:32) sejam veiculados sob uma ótica cara ao fascismo é um ponto 

pacífico que ganha defensores tanto mais à esquerda, como Luigi Freddi como de um 

dos homens públicos mais influentes,  Giuseppe Bottai, para não falar do próprio Duce.

Para além da tese,  tampouco avessa a muitos  produtores de outros países da 

Europa,  como dos Estados Unidos,  de que a propaganda direta se torna um veículo 

pouco apropriado para se conquistar as massas (apenas solidificando os já fiéis, mas não 

atingindo  os  indiferentes  ou  adversários  como  afirmava  Freddi)4,  a  própria  trilogia 

dirigida por Rossellini não parece compartilhar nem do modelo heróico exaltado nas 

produções de guerra  da década anterior nem tampouco servir como panegírico para a 

exaltação das virtudes morais pequeno-burguesas dos dramas e comédias de costumes, 

como se tentará observar mais detalhadamente a seguir.

2. A trilogia militar de Rossellini

2.1 Definição

Optou-se por tal denominação e pela recusa de “Trilogia da Guerra Fascista”, referida 

em  vários  textos  (Seknadje-Askénazi,  2000:  10,  Ben-Ghiat,  2000)  ou  mais 

resumidamente “Trilogia Fascista” por não se acreditar que exista identificação irrestrita 

entre  a  ideologia  fascista  e  a  produção  cinematográfica  realizada  em  seu  período, 

mesmo quando de  filmes  produzidos  com esta  intenção,  como se trata  do caso em 

questão. Por outro lado “Trilogia da Guerra”, que chegou a ser escolhido inicialmente, 

3 Por  mais  que Landy (1998)   conteste,  com relativa  autoridade,  através de exemplos,  a  pecha de  
escapista a essa produção, sob certos aspectos bem mais sofisticada do que habitualmente se pensa, 
preferi  manter o termo ao menos por dois motivos.  Primeiro,  o excessivo tom interpretativo que a 
leitura retrospectiva da autora empreende sobre a mesma, talvez ausente em sua recepção imediata.  
Depois, por sua apreciação crítica no momento do lançamento, habitualmente pejorativa.
4 J. Gili apud Zagarrio, 2008:27
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até mesmo pelas vantagens que apresentava ao se referir tanto a diegese dos filmes, 

quanto ao momento em que foram produzidos, contava com a dificuldade de poder ser 

confundida com outra “trilogia de guerra” mais célebre, efetivada por Rossellini após o 

final da II Guerra Mundial.  Optou-se então por “Trilogia Militar” até mesmo por se 

aproximar  mais  da  intenção  inicial  dos  três  filmes,  cada  um  abordando  aspectos 

relativos de uma das três forças armadas.  

2.2 A coralidade e um novo realismo

O termo coralitá, reminiscente da tragédia grega, sem dúvida se disseminou de forma 

bem mais ampla no universo da música, como no canto coral, que surge na Europa por 

volta do primeiro milênio. Com relação ao contexto em questão, a expressão, segundo 

Sitney foi utilizada pela primeira vez pelo crítico Carlo Trabuco em relação ao filme 

Roma:  Cidade Aberta,  enquanto  para  Bondanella  ela  seria  parte  da priorização  dos 

valores coletivos sobre os individuais disseminados pela crítica fascista (Pirro, 2009). 

Tudo leva a crer que a hipótese de Bondanella faça mais justiça, dada a ênfase que a 

valorização  de  uma  arte  realista  e  que  se  afaste  do  drama  burguês  convencional  e 

“decadentista” ganha por parte dos críticos e nos manifestos escritos durante o fascismo. 

Bondanella, igualmente, acerta quando afirma sobre o seu surgimento durante os anos 

do  fascismo,  como  se  pode  observar,  por  exemplo,  a  partir  de  uma  crítica  sobre 

L’Assedio del Alcazar, na qual ninguém menos que Michelangelo Antonioni afirmaria 

que fora comentado como sendo “um filme coral”, o que Antonioni concorda, ao menos 

parcialmente (Cinema  104, set. de 1940), sendo que tal artigo não era desconhecido do 

autor  (Bondanella,  1993:  9).  De fato,   a  pronunciada  “qualidade  coral”  do  filme  é 

notável quando se toma em conta o grupo de filmes ao qual se teve acesso do período. 

Muitas questões podem ser pensadas quando se conjuga a complexa relação entre o 

texto  fílmico  da  trilogia  de  Rossellini  e  a  estética  buscada  por  certos  pensadores 

fascistas. A célebre  coralitá presente desde os seus primeiros trabalhos e que será tão 

louvada  em  suas  obras  da  fase  neo-realista  pode  ser  considerada  como  uma 

idiossincrasia  autoral  nesse  primeiro  momento  ou  antes  como uma  aproximação  da 

prerrogativa fascista de que o “senso das massas” substitui o individual como centro da 

vida;  sua  produção  anônima  substituiria  as  ambições  individuais  (Ben-Ghiat,  2001: 

113)?  A primeira  hipótese,  aparentemente,  aponta  em sentido  senão  contrário,  pelo 

menos  diverso  dessa  compreensão  da  coletividade  fascista.  Quando  se  toma,  por 
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exemplo, a sequência final em que os soldados enfermos do navio-hospital saúdam a 

chegada do encouraçado ao porto em La Nave Bianca, visivelmente inspirada na cena 

final  do  Encouraçado  Potemkin (1925),  de  Eisenstein,  não  existe  uma  multidão 

indistinta enquanto coletivo uníssono de teor quase abstrato5, mas personagens que já 

haviam sido apresentados em situações distintas antes e que voltam a sê-lo inclusive 

nesse momento final. Antes que sejam vistos juntos, os marinheiros são apresentados 

em  brevíssimos  planos  separados  que  demarcam  sua  individualidade  em  meio  a 

presença coletiva,  como já apontara  Brunette (1996: 16-7) em sua análise do filme. 

Talvez essa situação represente bem o elemento “coral” na obra do realizador. Mesmo 

que isso tampouco justifique uma compreensão da coralidade enquanto idiossincrasia 

autoral por parte de Rossellini, já que presente na obra de realizadores anteriores, como 

Francesco De Robertis, como é o recém-referido exemplo de  L’Assedio del Alcazar  

(1940),  de  Augusto  Genina.  Tais  opções  críticas  são  sustentadas  por  posturas  que 

privilegiam em um caso (Brunette) sobretudo a análise fílmica e em outra sobretudo o 

contexto  cultural  (Bondanella)  na  qual  os  filmes  foram  lançados  e  sua  articulação 

provável com o olhar do espectador italiano contemporâneo ao lançamento dos filmes. 6

A postura coral em Rossellini  parece privilegiar uma  aproximação de um grupo de 

personagens que, por vezes, deixa até mesmo em suspensão sobre quem de fato seria o 

personagem principal – no caso de L´Uomo dalla Croce, esse só começa a se delinear 

como sendo o personagem do capelão por volta de 10 minutos do início do filme – mas 

sem que  indivíduos tampouco percam características peculiares que o subsumam a um 

determinado grupo ou classe social. Ainda que o termo “coral” possa sugerir quase que 

intrinsecamente um alto grau de harmonia, como no caso da música,  no cinema, até 

5 Este seria o caso final de Uomini sul Fondo, realizado no mesmo ano por Francesco De Robertis, ainda 
que com importantes distinções que devem ser explicitadas no momento oportuno. Um filme anterior  
na cinematografia produzida durante o fascismo já havia feito referência ao clássico soviético de forma 
tão ou mais acentuada. Trata-se de Aldebaran, filme pouco lembrado de Blasetti, que segundo Zagarrio 
(2008:  179)  apresenta  um  final  apoteótico  evocativo  de  Potemkin,  algo  mais  emulado  do  que 
propriamente explicitado no caso do filme de De Robertis-Rossellini.
6  Com relação a especulações sobre a espectatorialidade do filme à época de seu lançamento, Pierre  
Sorlin (1996: 15) acrescenta a dimensão geracional, ou seja, o quanto o filme poderia ser apreciado de  
forma diferenciada a partir dos valores que compunham o imaginário social de diferenciadas gerações,  
à guisa de fugir da concepção habitualmente homogênea e monolítica com que é apreciada, sendo aliás,  
tal  estratégia  que  estruturará  o  seu  livro;  duas  considerações,  no  entanto,  devem  relativizar  o  
importante comentário de Sorlin sobre a questão: 1) não se pretende aqui o mesmo otimismo  que o 
autor acredita ser possível na prospecção dos pontos de vista subjetivos que compuseram as gerações  
sucessivas  de  espectadores  que  criaram  a  cultura  cinematográfica  italiana,  ainda  sendo  essa  uma 
questão marginal em relação aos propósitos aqui  buscados; 2) além da dimensão geracional,  vários  
outros elementos deveriam ser levados em conta nessa apreciação, vinculados a elementos de classe, 
raça, gênero, etc., ou seja, mesmo tentando fugir do esquematismo, o autor apresenta uma opção que 
tampouco deixa de ser arbitrária ou demasiado genérica.
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mesmo por sua própria conformação polissêmica, nem sempre parece ser sinônimo de 

completa  integração.  Essa,  de fato,  pode ser entrevista,  em momentos  como os que 

organizam as operações militares aéreas ou navais dos dois filmes, onde apresenta um 

maior  grau  de  organicidade  em  relação  a  uma  coletividade  bastante  específica  e 

marcadamente nacional,  porém tampouco deixa de se encontrar presentes em muitos 

outros momentos, apresentando formas de reagir diferenciadas dentro do próprio grupo. 

Ainda  que  a  “diversidade  interna”  seja  mais  amplamente  explorada  no  caso  dos 

soviéticos, em que um deles acaba assassinando o outro em L’Uomo dalla Croce, do 

que entre os italianos. Tampouco o mesmo filme deixa de apresentar “solidariedades 

temporárias” como as que unem momentaneamente o capelão, a combatente soviética e 

a camponesa que acaba de ter um bebê. O efeito da coralidade, em última instância, não 

subjugaria a diversidade representada pelos indivíduos frente a um coletivo comum, a 

não  ser  em  momentos  estratégicos  como  uma  ação  de  guerra.  Não  por  acaso  os 

momentos  bélicos que envolvem a presença somente de militares  em ação como os 

acima  referidos  se  encontram igualmente  entre  os  mais  propensos  a  servirem como 

apologéticos  ao  regime.  Mais  propensos  do  que  propriamente  apologéticos,  já  que 

mesmo que a intricada teia de operações observada em La Nave Bianca no momento do 

conflito  naval  ressalte,  de  forma  evidente,  a  dimensão  de  hierarquia  e  a  decisão 

centralizada no comandante do navio, assim como o rigor e disciplina de uma divisão de 

trabalho bem complexa, seu efeito final é muito menos o da emulação romântica dos 

atos heróicos, como no filme de Eisenstein, do que de uma logística racional que acaba 

se  sobrepondo  a  qualquer  façanha  heróica,  individual  ou  coletiva  e  chega  a  ser 

efetivamente monótona em termos dramáticos. 

Uma postura diferenciada é a proposta por Bondanella (1993), entretanto, que 

identifica  a  coralitá em  oposição  polar  ao  indivíduo  como  igualmente  em  prefeita 

sintonia com a lógica que o fascismo celebrava, sendo que um dos slogans pintados no 

navio ‘uomini e macchine, un sol palpito’ (‘homens e máquinas, num só movimento’) 

representaria sua melhor síntese. Nessa segunda hipótese a coralidade, reproduzindo a 

sua  própria  definição  nos  dicionários  italianos  e  no  canto  coral,  privilegiaria  uma 

coletividade harmônica, inclusive algumas cenas de La Nave Bianca poderiam reforçar 

a idéia do referido slogan7. Caso se defenda a segunda hipótese, algumas interessantes 

7 Bondanella, no entanto, mesmo apresentando detalhes como o referido acima em sua análise, parece  
ser por vezes pouco cuidadoso em menção ao próprio corpo de L’Uomo dalla Croce, referindo-se ao fato 
do capelão ter arriscado sua vida para buscar água para o soldado enfermo que toma conta. Mesmo que  
a  maior parte do filme o vejamos heroicamente fazer o papel de protetor do soldado ferido, no trecho  
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indagações se fazem presentes:  o  termo coralidade foi aplicado igualmente a obras 

neo-realistas que se encontravam longe de apresentarem um universo consensual e que 

Brunetta (2003: 153) chama de “diário público”, ou seja, uma radiografia da sociedade 

italiana  que  ineditamente  traz  como  protagonistas  uma  pequena  burguesia 

crescentemente proletária e um aburguesamento do proletariado; será que a definição de 

coralitá de Bondanella não dá conta do que se encontra posto já na trilogia realizada sob 

o fascismo ou, pelo contrário, o termo foi aplicado indiferenciadamente em propostas 

ideológicas e configurações narrativas bastante distintas? A compreensão da obra de 

Rossellini,  um dos  poucos  cineastas  a  fazer  uso  da  referida  característica  tanto  em 

tempos de guerra como no pós-guerra pode ser esclarecedora.

É sabido que Rossellini associava a dimensão coral de seus filmes como talvez o 

elemento  mais  importante  na  configuração  de  um realismo diferenciado  do modelo 

hollywoodiano, ainda que o que ele entenda pelo termo neo-realista parece abranger 

correntes bastante diferenciadas na produção que antecede o marco neo-realista que foi 

identificado com seu próprio filme Roma: Cidade Aberta, como apontado no trecho de 

uma célebre entrevista sua, reproduzida em vários livros e línguas, para Mario Verdone:

Se o impacto do chamado neo-realismo no mundo derivou de Roma Città Aperta é 

algo para os outros decidirem. Eu vejo o nascimento do neo-realismo muito antes:  

sobretudo em certos documentários de guerra romantizados, aonde eu contribuí com 

minha parte em La Nave Bianca; assim como em filmes propriamente ficcionais, aos 

quais me vi  envolvido no roteiro,  tais como  Luciano Serra Pilota ou na direção 

como em  L’ Uomo Dalla Croce;  e finalmente,  e sobretudo, em filmes menores, 

como  Avanti  c´e  Posto,  L’Ultima  Carrozzella,  Campo  de’  Fiori,  nos  quais  a 

fórmula, se assim podemos chamá-la, do neo-realismo é montada através da criação 

espontânea dos atores: de Anna Magnani e sobretudo de Aldo Fabrizi. (Bianco e 

Nero n.2, 1952 apud Wagstaff, 2007: 122)

Essa  declaração  de  Rossellini  é  bastante  significativa  para  que  se  pense  nas  duas 

correntes  que  iriam  influenciar  sua  obra  neo-realista,  sobretudo  o  filme  que  é 

considerado o marco do surgimento do movimento, Roma: Cidade Aberta. Primeiro, o 

realismo presente nos filmes da trilogia,  assim como nos de De Robertis;  depois os 

filmes que ele considera “menores”,  dos quais tirará partido sobretudo dos gestos e 

expressões  do cotidiano,   algo ainda bastante  limitado na restrita  dramaticidade  dos 

filmes  de  propaganda.  Quando  Rossellini  aponta  para  filmes  como  os  de  Mario 

em questão quem arrisca sua vida é uma das camponesas russas.
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Bonnard,  certamente   se  encontrava  consciente  da  outra  vertente  fundamental  a 

influenciar  o neo-realismo,  “a criação espontânea dos atores”,  aquela que valoriza a 

influência  da  fala  e  dos  gestos  do  povo  tão  bem expressa  por  atores  de  dramas  e 

comédias populares como Fabrizi e Magnani, não por acaso os protagonistas de Roma: 

Cidade  Aberta,  numa  aliança  tão  improvável  que  seria  séria  candidata  ao  ridículo 

involuntário  por  membros  da  indústria  cinematográfica  italiana8.  Nessa  segunda 

influência, Rossellini desloca o eixo da composição da estrutura narrativa para a forma 

dramática  de  interpretação  dos  atores.  São  eles,  sobretudo,  que  trazem a  dimensão 

humana  e  cotidiana  para  o  realismo  documental  demasiado  distanciado,  ou  talvez 

mesmo  tosco,  das  interpretações  das  produções  de  propaganda  da  época  da  guerra. 

Como continuidade entre a produção da época da guerra e a do pós-guerra, Rossellini 

compreende o elemento coral como um importante eixo de ligação:  

Eu  não  trabalho  com  fórmulas  ou  pressuposições.  Porém  se  eu  observo  em 

retrospecto meus filmes, sem dúvida alguma encontro elementos que permanecem 

constantes neles, e que são recorrentes, de forma não programada, mas antes, repito, 

bastante natural. Sobretudo o elemento coral [coralitá]. O filme realista é, por si 

próprio, coral. Os marinheiros em La Nave Bianca possuem tanto valor quanto os 

refugiados na cabana ao final de L’Uomo Dalla Croce, assim como a população em 

Roma,  Città  Aperta  ou  os  guerrilheiros  em  Paisá ou  os  frades  em  Giullare.

(Wagstaff, 2007: 118)

De fato, a composição dos planos em Rossellini secundariza o drama a partir do viés do 

melodrama  familiar,  ao  contrário  de  De Sica.  Mesmo quando momentos  desse tipo 

ocorrem,  como  no  caso  sobretudo  de  Roma:  Cidade  Aberta,  parecem  sempre 

subjugados ao aspecto coral do filme, ou seja, um drama em meio a vários outros, sendo 

seus filmes longe de monotemáticos como habitualmente são os de De Sica. Como se 

importasse  a  Rossellini  menos  “temas”  (a  infância  abandonada,  o  desemprego,  a 

velhice, no caso dos filmes neo-realistas de De Sica) do que propriamente recortes mais 

amplos e multifacetados de momentos históricos mais precisos. Fabris pontua, de modo 

conciso,  as  diferenças  entre  ambos,  a  partir  de  dois  filmes  cujos  protagonistas  são 

crianças:

8 Situação representada a determinado momento de  Sanguepazzo (2009),  de Marco Tulio Giordana, 
quando a personificação de Osvaldo Valenti, o ator que assume a direção geral do cinema na República 
de Saló, e reduto da resistência nazi-fascista,  ridiculariza a escolha dos atores para o projeto então  
iniciado de Rossellini.
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A modernidade formal de Rossellini, em relação a outros realizadores neo-realistas, 

pode  ser  constatada,  por  exemplo,  num rápido  confronto  entre  dois  filmes  que 

tiveram crianças como protagonistas: de um lado,  Germania Anno Zero, de outro 

Sciusià,  cujo argumento é de Zavattini,  o qual,  apesar  de propugnar um cinema 

renovado em seu conteúdo e, logo, em sua técnica, continuou preso a uma rigorosa 

concatenação dos fatos que levava a uma empatia imediata entre o público e os 

protagonistas. Se em Sciuscià, De Sica-Zavattini permeavam o filme de pieguismo, 

na acusação que moviam ao mundo dos adultos em particular, e consequentemente, 

à  sociedade  como um todo,  em  Germania  Anno Zero,  Rossellini,  ao  contrário, 

acompanhava com austeridade formal e isenção de arbítrio o itinerário percorrido 

por  Edmund  (...).  Em  resumo,  enquanto  De  Sica-Zavatttini  se  valiam  de  uma 

retórica patética para denunciarem fatos candentes, Rossellini reduzia o enredo a 

um mero pretexto dentro do qual a personagem se movia, sem que o espectador 

fosse solicitado a julgar. (1996: 78, nota 47)

 Pode-se afirmar a coralidade como igualmente aliada da descrição de “homens 

comuns” mais do que personalidades célebres, ainda que nesses homens comuns exista 

uma dimensão peculiar e excepcional (Roma: Cidade Aberta,  L’Uomo dalla Croce), 

tratamento  que  será  uma  das  marcas  registradas  do  Neo-Realismo;  ainda  que  tal 

abordagem do homem comum possa se configurar através de recortes dramáticos mais 

convencionais (como é o caso de De Sica). Deve-se ressaltar que se busca compreender 

o termo aqui a partir do que se acredita ser a visão de Rossellini, de uma dispersão da 

atenuação  da  rígida  divisão  de  papéis  a  um  ou  vários  pequenos  núcleos  com 

personagens principais e secundários que caracteriza o cinema clássico e não enquanto 

reprodução da função do coro grego, de comentário e propiciador de identificação com 

o  espectador,  que  é  percebida  por  Bazin  (1990)  no  garoto  Bruno  em  Ladrões  de  

Bicicleta  ou nos garotos que assistem a execução ao final de  Roma: Cidade Aberta  e 

endossada e apropriada por Pirro (2009) na sua ânsia de demonstrar os vínculos entre a 

tragédia grega e o drama neo-realista.  No limite,  pode-se afirmar que a proposta de 

Rossellini se encaminha em direção oposta.

Não se afirma,  evidentemente,  que Rossellini  tenha sido precursor no uso da 

coralidade. Na década de 1930, ela já podia ser encontrada na obra de Blasetti e, com 

ainda maior intensidade, em  L’Assedio del Alcazar (1940), de Augusto Genina,  mas 

tem-se como hipótese que seu efeito, somado a outras estratégias discursivas, possui 

uma identidade distinta na sua obra, como na de De Robertis.
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3. A coralidade na Trilogia Militar

3. 1 Introdução

Pensar na coralidade com relação à história do cinema pode suscitar talvez uma série de 

comparações  com propostas  como a do filme  de  múltiplos  enredos,  tal  como ficou 

celebrizado sobretudo a partir de seu uso sistemático por um realizador influente como 

Robert Altman9. Algo que a proposta senão defendida de forma ligeira por Rossellini 

em suas entrevistas, mas efetivada de fato em seus filmes  não parece sustentar. 

Uma dimensão que afasta os filmes da trilogia de outras produções de guerra 

italianas contemporâneas é a sua relação mais oblíqua, “imperfeita”, com o melodrama. 

Ao contrário do que se poderia supor de semelhante com o realismo de Rossellini em 

filmes  como  L’Assedio  del  Alcazar (1940)  ou  Bengasi (1942),  ambos  dirigidos  por 

Augusto  Genina,  com  a  dimensão  coral  do  primeiro  e  uma  estética  próxima  da 

documental para várias das sequências do segundo, como a da retirada dos moradores 

de Bengasi, em seu início, mais distinções que semelhanças acabam por se impor. A 

maior de todas, certamente, é a da quase completa ausência de referências familiares e 

matrimoniais por conta de seus protagonistas.  Nos filmes de Genina à dimensão mais 

plural, coletiva, coral logo se tem a contraposição de um núcleo familiar bem definido, 

articulação que segue de forma mais próxima toda uma tradição que remete a Griffith, 

como é o caso exemplar  do prólogo de  Bengasi,  onde a  movimentação  coletiva  de 

abandono da cidade que se tornou alvo da guerra é logo seguida pela cena na qual seu 

protagonista consegue ter tempo para se aproximar de casa e rever seu filho. Quando se 

pensa mesmo em La Nave Bianca, filme no qual, provavelmente por influência de De 

Robertis, ainda se tenta articular uma história de amor com sua estrutura aproximada do 

documentário,  essa  construção  melodramática,  mesmo  incorporando  alguns  de  seus 

clichês mais comuns, como é o caso dos medalhões de Basso e sua “madrinha”, ainda 

demonstra ser demasiado incipiente e relativamente pouco articulada com o restante do 

filme.  Em  Un  Pilota  Ritorna não  existe  o  retorno  a  mãe  de  Rossati,  entrevista 

rapidamente ao início e do capelão de L’Uomo dalla Croce não se sabe absolutamente 

nada sobre a existência de qualquer familiar seu.

9 Devo essa interessante sugestão a uma conversa informal tida com Renato Pucci no início de 2011.  
Uma proposta mais aproximada do filme de múltiplo enredo na produção italiana do período seria a  
presente em alguns dos filmes de Augusto Genina, tais como  L’Assedio del Alcazar  e  Bengasi, como 
voltarei a me referir com mais detalhes adiante.
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A própria trilha sonora, considerada como calcanhar de Aquiles dos filmes de 

Rosselini,  quando  apreciados  retrospectivamente,  por  conta  de  sua  forte  carga 

melodramática, ainda assim efetua um papel bem menos orgânico do que o presente na 

obra de Genina. A título de comparação, pode-se observar de Bengasi a cena na qual o 

pai reencontra o filho e os acordes no momento em que o protagonista adentra o quarto 

do  filho,  para  se  perceber  como  se  encontra  muito  mais  próxima  das  convenções 

hollywoodianas em relação as trilhas de Renzo Rossellini,  em que vários momentos 

dramáticos – como é o caso da morte de Santini em Un Pilota Ritorna – são destituídos 

de trilha musical, sendo essa mais enfática para os momentos de avanço coletivo das 

forças  militares.  Isso para não observar  outros momentos  de sentimentalidade  ainda 

mais efusiva ligada aos laços parentais diretos no caso de  Bengasi, como é o caso do 

protagonista retornando a casa, agora para descobrir a cama vazia do filho morto ou o 

episódio da mãe que reencontra o filho, mas agora cego. 

Do  mesmo  modo,  ao  contrário  da  conhecida  resistência  na  vilanização  do 

inimigo,  por  vezes  apresentado  até  com  laivos  de  condescendência  que  beiram  o 

inverossímil  – como é o caso dos  oficiais  ingleses  que conversam com um Rossati 

recém-capturado de igual para igual, no mesmo ambiente em Un Pilota Ritorna – essa 

se  encontra  bastante  demarcada  tanto  em  Alcazar,  no  qual  em vários  momentos  os 

republicanos são observados como pusilânimes, como novamente em Bengasi, no qual 

um grupo de soldados ingleses humilha gratuitamente o pai do rapaz cego, quando a 

mãe  se  encontra  ausente,  justamente  para  buscar  o  filho.  E  após  uma  sucessão  de 

violências, incluindo o assassinato de seus pássaros domésticos e tiros disparados contra 

a  casa,  tem  como  golpe  de  misericórdia  a  violação  justamente  da  terra  tão  cara, 

equiparação  evidente  da  nação,  que  fora tão cantada  na primeira  metade  da década 

anterior pelo próprio cinema italiano, a ponto de se transformar em título até (Terra 

Madre,  de  Blasetti).  Nesse  momento,  completamente  fora  de  si,  o  idoso  camponês 

revida e é brutalmente morto.

E mesmo quando se pensa pretensos pontos em comum, esses não resistem a 

uma análise minimamente mais detida. A evocação “realista”  de Bengasi, por exemplo, 

no  filme  de  mesmo  título  de  Genina  foi  efetuada  nos  estúdios  Cinecittá  e  não  em 

locações  e, mais importante, o que é referido como coralidade nos filmes de Genina 

possui características bastante distintas do observado na trilogia de Rossellini.

Em  L’Assedio del Alcazar  e  Bengasi,  acompanha-se, com relativa constância, 

determinado grupo de personagens, suas vicissitudes e alegrias – algo mais próximo de 
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ser observado em Roma: Cidade Aberta do que em certos episódios de  Paisà ou nos 

filmes da Trilogia Militar. O foco narrativo se dispersa por núcleos diferenciados, mas 

acaba voltando a fazer referência aos mesmos núcleos, numa estrutura mais próxima 

talvez de uma forma dramatúrgica bastante popular no Brasil, que é a da telenovela que 

dos filmes de múltiplo enredo, ao menos aqueles produzidos a partir da década de 1990. 

Quando se observa filmes como Short Cuts, de Altman ou Magnólia, de Paul Thomas 

Anderson, os elementos que aproximam algo de comum entre as tramas diferenciadas é 

elaborado de forma mais extra-diegética do que no interior da própria narrativa,  em 

oposição  igualmente  a  telenovela  brasileira. No  final  de  contas,  o  que  aproxima 

minimamente as diferenciadas tramas de ambos os filmes, mais do que o frágil elemento 

em comum vivenciado por ambos – o terremoto em Los Angeles no caso de Altman, a 

chuva de sapos no caso de Anderson, acaba sendo da ordem intangível, relacionado com 

aspectos mais amplos da sociedade contemporânea.

A partir  do  protagonismo  se  pode ter  uma  boa medida  do  que  diferencia  a 

coralidade nos três casos.  Tomando os filmes em sua integridade, observa-se que os 

filmes  da trilogia  são os  que mais  se  encontra  definido  quem são os  protagonistas, 

enquanto no outro extremo se encontram os filmes de múltiplo enredo, os filmes de 

Genina  se  situando a  meio  caminho  entre  as  polaridades.   Nos dois  últimos  casos, 

poder-se-ia  afirmar  que a coralidade se concretizaria  de modo mais  incisivo,  já que 

sequer de um protagonista se falaria, mais de 15 (caso de Nashville, de Altman) ou de 

24 (em Short Cuts), o que, de certa forma, também se aplicaria, em menor escala,  para 

os filmes  de Genina.  Porém,  cumpre  ressaltar  que a  passagem de protagonista  para 

protagonista, no caso do acompanhamento sucessivo de tramas diversas com relativo 

grau  de  equiparação  em termos  de  tempo  narrativo,  acaba  provocando  uma  sutura 

muitas vezes ausente na trilogia, onde a presença de um único protagonista não impede 

que esse seja observado em meio aos outros, portando o mesmo status de um figurante 

que  sequer  voltará  a  ser  observado  para  além  da  cena  em  questão.  Ou  que  ele 

simplesmente  desapareça  por  praticamente  uma ou duas  cenas  inteiras  (caso de  Un 

Pilota  Ritorna)  sem que qualquer  outro assuma de fato  o protagonismo ou que ele 

somente seja observado após dez minutos  de filme iniciado (caso de  L’Uomo dalla  

Croce).

Quando se observa mais uma vez a cena do jantar coletivo entre oficiais em Un 

Pilota Ritorna, poder-se-ia ter a presença de um enredo com múltiplos personagens, 

numa  proximidade  invertida  do  filme  de  múltiplo  enredo,  caso  observássemos  com 
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relativa fidelidade ações de  um grupo daqueles personagens.  Como isso não ocorre, e 

até observarmos a presença ocasional de um ou outro deles posteriormente se torna uma 

questão de observação minimamente detida, pode-se pensar que a coralidade nos filmes 

da trilogia, encontra-se presa ao caráter flutuante que faz com que se aproxime a lente 

ocasionalmente de potenciais figurantes e cuja diferenciação daqueles na maior parte 

das vezes se dá apenas pelo fato de chegarem a ter uma ou poucas falas a mais. 

Ao contrário de certos filmes de múltiplo enredo dos anos 1990, tanto os filmes 

de  Genina  quanto  a  trilogia  apresenta  personagens  vivenciando  uma  situação  em 

comum,  que  é  a  guerra.  Com  relação  aos  primeiros,  existe  uma  gradação  mais 

significativa. Pode-se pensar que a alcunha de “múltiplo enredo” para um filme como 

Short Cuts é bem mais contemplada do que a de um filme como  Nashville  (1975), já 

que no primeiro caso, a rigor, a única coisa até o momento do terremoto, próximo do 

final do filme, que os personagens compartilham, é o fato de viveram na mesma cidade, 

enquanto no segundo todos os personagens gravitam em torno de um festival de música 

country.

4. Alguns Comentários Finais

Esse comentário  final  aponta para ainda muitas  apropriações  inconclusas.  O próprio 

termo  coralidade,  torna-se-ia  ao  final  de  contas  tão  relevante,  já  que  aplicado  para 

estratégias díspares como as apresentadas nos filmes de Genina e Rossellini? Como tais 

estratégias narrativas, mantidos sob o termo guarda-chuva da coralidade,  dar-se-iam 

nos  filmes  de  Francesco  De  Robertis,  tido  como  mentor  de  Rossellini  em  sua 

aproximação do mundo do cinema? Seria  mais  próximas ou mesmo semelhantes  às 

presentes na trilogia – lembrando que La Nave Bianca foi co-dirigido por De Robertis. 

Na própria trilogia de Rossellini se poderia pensar numa certa homogeneidade no uso de 

estratégias  narrativas  que,  de  fato,  subsidiem que  se  fale  numa  dimensão  narrativa 

distintiva em bloco?

Bibliografía:

BAZIN, André. O  Cinema – Ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991.

BEN-GHIAT, Ruth.  Fascist Modernities: Italy, 1922-1945.Berkerley: U. of California Press, 2001.

15



BONDANELLA, Peter. The Films of Roberto Rossellini. New York: Cambridge U Press, 1993.

BRUNETTA, Gian Piero. Guida alla Storia del Cinema Italiano 1905-2003. Turim: Einaudi, 2003.

BRUNETTE, Peter. Roberto Rossellini. Berkerley/Los Angeles/Oxford: U of California Press, 1996.

FABRIS, Mariarosaria. O Neo-Realismo Cinematográfico Italiano. São Paulo: Edusp, 1996.

LANDY, Marcia. The Folklore of Consensus Theatricality in Italian Cinema 1930-1943. Nova York: 

State U of New York Press, 1998.

MASI, Stefano; LANCIA, Enrico. I Film di Roberto Rossellini. Roma: Gramese Editore, 1987.

PIRRO, Robert. Cinematic Traces of Participatory Democracy in Early Postwar Italy: Italian Neorealism 

in  the  Light  of  Greek  Tragedy  [on  line]  [2009]  Disponível  na  internet: 

http://www.thefreelibrary.com/Cinematic+traces+of+participatory  +democracy+in+early+postwar+Italy

%3A...-a0218658340. Arquivo acessado em julho de 2010.

SEKNADJE-ASKENÁZY, Enrique. Roberto Rossellini et la Seconde Guerre Mondiale: Un Cinéaste 

entre Propagande et Realismé. Paris: Harmattan, 2000.

WAGSTAFF, Christopher. Italian Neorealist Cinema: An Aesthetic Approach. Toronto: U. of Toronto 

Press, 2007.

ZAGARRIO, Vito. Cinema e Fascismo. Film, Modelli, Immaginari. Veneza: Marsilio, 2008.

16

http://www.thefreelibrary.com/Cinematic+traces+of+participatory%20+democracy+in+early+postwar+Italy%3A...-a0218658340
http://www.thefreelibrary.com/Cinematic+traces+of+participatory%20+democracy+in+early+postwar+Italy%3A...-a0218658340

