
Concebido em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, em
Detective Comics #27, Batman chega ao ápice no
cinema com o ato final da trilogia imaginada por Nolan

A GRANDE
ILUSÃO

A crença da população de Gotham
City em Harvey Dent como o cava-
leiro branco e incorruptível da ci-
dade resultou em oito anos sem
crimes, corrupção e Batman. A
morte do procurador permitiu que
o comissário James Gordon imple-
mentasse políticas de segurança
capazes de levar paz a Gotham nos
oito anos que se seguiram ao desa-
parecimento do Cavaleiro das Tre-
vas. Recluso em sua mansão, Bruce
Wayne tem consciência da força
da farsa pactuada com Gordon e
de como a verdade poderia des-
truir o cenário de paz.

Christopher Nolan espalhou
uma série de peças desestabiliza-
doras no cenário inicial de Bat-
man - O Cavaleiro das Trevas
Ressurge. A mentira em cima da
qual foi criada a realidade idílica
de Gotham encobre o retorno das
aspirações destrutivas da Liga das
Sombras, capitaneada pelo impie-
doso assassino Bane (Tom
Hardy). Também na surdina, cida-

dãos menos favorecidos de Go-
tham buscam alternativas para
sobreviver no submundo, como a
ladra Selina Kyle (Anne Hatha-
way) e o policial John Blake (Jose-
ph Gordon Lewitt).

Mais de uma das quase três
horas de ‘O Cavaleiro das Trevas
Ressurge’ foram rodadas em
Imax. A amplitude das imagens e
a alta resolução do formato resul-
tam em um espetáculo visual raro
até nos mais megalomaníacos
blockbusters hollywoodianos. No
entanto, o último capítulo da trilo-
gia de Cristopher Nolan passa
distante do rótulo filme-de-he-
rói-é-filme-pipoca.

Mesmo com ritmo irregular –
extremamente calmo no início e
frenético no fim – ‘O Cavaleiro das
Trevas Ressurge’ é uma experiên-
cia cinematográfica espetacular e
grandiosa. Como ato final e mais
difícil de sua mágica com o perso-
nagem, Christopher Nolan traz de
volta um Batman redentor e, ao
mesmo tempo, o mais humano e

heroico a já dar as caras
nos cinemas.
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“Alguns homens querem ape-
nas ver o mundo em chamas”,
esclarece o mordomo Alfred a um
Bruce Wayne ainda em dúvida
sobre as intenções do Coringa. O
vilão de ‘O Cavaleiro das Trevas’
(2008) é o principal elemento de
distração sobre os temas prepon-
derantes do segundo ato.

“Você morre como
herói ou vive

o suficiente para se ver como o
vilão”, prevê Harvey Dent antes
de adotar a alcunha de Duas Caras.
Ao fim do segundo ato, pelo bem
maior de Gotham, Batman assume
a culpa pelos crimes – e pela morte
de Dent – e desaparece, tornando-
se o inimigo público nº 1 da cidade.

O pânico disseminado pelo ‘gás do
medo’ do Espantalho e a corrupção
generalizada em Gotham City são
o pano de fundo de ‘Batman Be-
gins’ (2005). O ato inicial da trilo-
gia apresenta as ideias fundamen-
tais para os rumos da saga.

“Por que caímos, Bruce? Para
aprendermos a nos levantar”,
ensina Thomas Wayne a seu filho.

Redenção é um tema crucial de ‘O
Cavaleiro das Trevas Ressurge’. As-
sim como são essenciais os raciocí-
nios de Rachel Dawes e Ra’s Al Ghul
sobre, respectivamente, a sobrevi-
vência de Gotham sem Batman e a
possível destruição da cidade.

O primeiro ato termina com o
Batman como solução mais prática
para os dilemas de Gotham.


