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Resumo

O presente artigo tem por objetivo propor uma analise do polêmico filme A Queda! As últimas

horas de Hitler, dirigido por Oliver Hirschbiegel. Procuramos nos atentar aos diversos meandros da

fonte fílmica (direção, roteiro, elementos técnicos, personagens principais e recepção) em busca de

aspectos relativos à atual memória alemã do nazismo; sempre tentando contrapor a atualidade com a

época que o filme retrata - a Segunda Guerra Mundial.

Palavras-chave: Cinema e História, Nazismo, Hitler, História do Tempo Presente.

1. Introdução

Somente a partir da década de 1970, com Marc Ferro, as fontes fílmicas foram

integradas ao arsenal dos historiadores. Para este autor, os filmes possuem uma zona não

visível que denuncia sua época de produção3. Ferro procura ver no filme além do que

propriamente o que autor quer expressar, o não dito, entendendo ideologias e mentalidades dos

sujeitos da História e modos de narrar.

Neste sentido, a filme “A Queda!” diz muito sobre a época e o local em que foi

produzido. O filme mostra o sofrimento do povo alemão durante o regime nazista, o que ilustra

o debate contemporâneo sobre o papel desse povo na época.

2. A Queda! no Tempo Presente

2.1.Sinopses

A seguir, sinopse retirada do site “65 anos de cinema”:

No leste da Prússia Oriental, em novembro de 1942, cinco jovens mulheres são
escoltadas por oficiais da SS, através do bosque, até a Toca do Lobo, o QG de Hitler.
São candidatas ao cargo de secretária pessoal do Führer. Traudl Junge (22 anos) de
Munique é a escolhida.
Em 20 de abril de 1945, agora confinado em seu 'bunker', Adolf Hitler completa 56
anos de idade. O Exército Vermelho inicia o cerco final à Berlim, avançando em
direção ao centro da cidade em meio aos escombros e a artilharia. Eram mais de dois
milhões de soldados russos contra cerca de cem mil nazistas, boa parte deles formada
por crianças e jovens recrutados na última hora.
No 'bunker', ao lado de sua companheira Eva Braun e de alguns de seus assessores mais
próximos, o Führer aposta suas últimas fichas no regime por ele instalado no país.
Assim, insistindo em arrastar para a sua própria tragédia à população de Berlim,

3 FERRO, Marc. O filme. Uma contra análise da sociedade. In: LE GOFF. J. e NORA, P. História: novos objetos.
Trad. T. Marinho. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, p.213.
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dispensa os conselhos do Comandante da SS e da Gestapo, Heinrich Himmler, de fazer
um acordo político com os aliados, para minimizar as conseqüências da ocupação
soviética e evitar as enormes baixas de civis em um combate sem sentido.
Quando, finalmente, a situação se torna insustentável, ele chama sua secretária, Traudl
Junge, para datilografar seu testamento, por ele ditado. Em seguida, numa pequena
cerimônia, ele se casa com Eva Braun, prepara o suicídio dos dois e ordena a um dos
seus comandados para queimar seus cadáveres a fim de que os mesmos não venham
cair nas mãos dos aliados. Era 30 de abril de 1945.
Seguindo os passos de Hitler e Eva, Magda Goebbels, seda os seus seis filhos pequenos
e os mata, um por um, com cápsulas de cianureto, por não admitir que eles venham a
viver num mundo sem o nacional-socialismo. Ato contínuo, ela e o marido também se
suicidam.4

4 http://www.65anosdecinema.pro.br/A_queda_As_ultimas_horas_de_Hitler.htm Visitado em 20/03/2008.

A família Goebbels retratada no filme. Magda Goebbels (Corinna

Harfouch), Joseph Goebbels (Ulrich Matthes) e os seis filhos.

http://www.cinemacafri.com/galeria.jsp?filme=400&pagina=1 visitado

em 21/03/2008
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2.2. Premiações e história do diretor

O filme - A Queda! Os Últimos dias de Hitler - foi indicado para premiações nos

diversos locais em que foi exibido, a saber: nos EUA - pela Academia de Hollywood foi

indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Na Europa, conseguiu indicações

ao Prêmio European Film Awards de Melhor Ator (Bruno Ganz) e ao Prêmio Goya de Melhor

Filme Europeu; e uma premiação como o melhor filme estrangeiro do BIFA (British

Independent Film Awards - Prêmio do filme independente britânico) 2005. Na Alemanha, foi

indicado para os Prêmios de Melhor Ator (Bruno Ganz) e de Melhor Atriz Coadjuvante

(Corinna Harfouch e Juliane Köhler).5

O diretor Oliver Hirschbiegel nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 1957. Após estudar

culinária na Wadorf School, embarcou em um navio como cozinheiro. Estudou pintura na

Academia de Arte de Hamburgo, onde se dedicou à fotografia, vídeo e cinema. Lançou, com o

cineasta Gobor Body, a revista de vídeo “Infermental”.

Em 1986, vendeu à emissora ZDF seu primeiro roteiro, “Das Go! Projekt”, com a

condição de que ele próprio o filmaria. Nos anos seguintes dirigiu várias séries para a televisão,

incluindo 14 episódios de “O comissário Rex”, sendo, somente, em 2001 que produzirá seu

primeiro longa-metragem – “A Experiência”. 6

Constam em sua filmografia: Invasores (2007) (Longa Metragem, direção), A Queda!

As Últimas Horas de Hitler (2004) (Longa Metragem, direção), A Experiência (2001) (Longa

Metragem, direção) e Mein letzter Film (2002)7.

O filme A Experiência - assim como A Queda! - é uma narrativa sobre confinamento.

Vinte homens (pessoas normais) participam de uma experiência científica inédita: a

investigação do comportamento agressivo em um ambiente de prisão simulada. Oito deles

atuam como "guardas" e doze como "prisioneiros". Com o passar dos dias o ambiente vai

ficando cada vez mais agressivo. Conflitos de enormes proporções explodem naquele presídio,

pondo a vida de cada um dos envolvidos em risco.

5 Idem e http://www.adorocinema.com/filmes/queda/queda.asp , visitados em 13/10/2007
6 http://www.tempopresente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1492&Itemid=83 Acesso: 27/09/07

15:57.
7 www.wikipedia.es Acesso: 14/10/2007.

http://www.adorocinema.com/filmes/queda/queda.asp
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Nesse filme - assim como em A Queda! - o diretor Oliver Hirschbiegel parece dar

mostras de que não acredita na bondade natural do homem.

2.3.O filme e seus diferentes tempos

A Queda foi produzido no início do século XXI. No ano de seu lançamento, 2004, a

Alemanha comemorou 15 anos da queda do Muro de Berlim: símbolo do fim da Guerra Fria e

início de uma nova Ordem Mundial. Conforme texto de Márcio Damasceno, da BBC Brasil,

mesmo unificado, o país apresenta muitos problemas sociais e econômicos. Os cidadãos do

leste ainda são vistos como os “primos pobres”. A taxa de desemprego na região chega a 20%,

o dobro da média do país, e a falta de trabalho ainda obriga muitas pessoas a fugir para a antiga

parte ocidental. Os últimos prédios velhos que restaram estão sendo renovados e ganham cores

vivas, que substituem o cinza típico da paisagem comunista. Os restos da extinta Alemanha

Oriental vêm sendo demolidos a cada dia, em cada esquina8.

Mas as diferenças entre os dois povos, separados durante décadas, são mais difíceis de

botar abaixo. Há até quem diga que o muro ainda permanece nas cabeças das pessoas. O muro

que separava Berlim era uma materialização da diferenciação cultural e do preconceito que não

ruíram junto com ele.

A partir dos olhos desta Alemanha unificada e inserida em um mundo globalizado, A

Queda! enfoca os fins da Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos avançavam para o

coração da Alemanha. Acreditamos que esta ousada incursão cinematográfica alemã a um dos

períodos mais conturbados da sua história, por si só, nos diz muito das mudanças ocorridas no

cenário mundial e, como veremos mais abaixo, no modo como os alemães estão enxergando o

período nazista. No filme podemos ver Hitler escondido e protegido em seu bunker, quando a

população alemã é arrasada. Porém, é o próprio ditador, ensandecido em suas crises histéricas,

que acusa o povo alemão, povo esse que o levou ao poder e o idolatrou, de traidor. Não seria,

ao contrário, traidor e covarde aquele que se esconde nos momentos difíceis e deixa à sua

própria sorte uma população inteira que confiou nele? O filme nos ajuda a compreender todo

esse momento de tensão do fim da Segunda Guerra Mundial e como se deu o suicídio de um

dos maiores assassinos da História.

Segundo Williams S. Gonçalves:

8 http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2004/11/041109_berlimcl.shtml Acessado em:
13/10/2007
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http://www.pdfdesk.com


6

(...) Uma vez, porém, tendo sido aberta a segunda frente, o exército soviético
evoluiu, com determinação, da Polônia para Berlim, ao mesmo tempo, que os
anglo-americanos iam também vencendo os obstáculos rumo à capital do Reich. A
marcha convergente dos exércitos aliados consumou-se em Torgau, junto ao rio
Elba, 120 quilômetros ao sul da cidade de Berlim.
(...) Hitler refugiou-se em seu Bunker em Berlim, onde passou o resto de seus dias.
Até a posse de Harry Truman, devido à morte de Franklin Roosevelt, em 12 de
abril de 1945, Hitler alimentou esperança de que os anglo-americanos percebessem
que o que estava em jogo na Europa não era mais o projeto hegemônico da
Alemanha, mas sim a efetiva ocupação pela União Soviética (...).
Hitler estava decidido, por sua vez, a não ter fim igual ao de Benito Mussolini (...).
(...) Ao perceber que os soviéticos já se encontram bem próximo de seu abrigo,
Hitler tomou duas decisões: se casar com Eva Braun (29/04) e o duplo suicídio
(30/04).
(...) Hitler teve seu corpo incinerado; o que serviu para dificultar a identificação,
feita pelos soviéticos e, assim, alimentar, durante bastante tempo, especulações
sobre sua sobrevivência9.

9 GONÇALVES, Williams da Silva . A Segunda Guerra Mundial. In: FILHO, Daniel Aarão Reis;
FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. (Org.). O Século XX: O Tempo das Crises: Revoluções, Fascismos e
Guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, v. 02, p.190-191.

Berlim em ruínas,
1945.
Educaterra.com.br
Acesso em 8.4.2008
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Para melhor contextualização dos fatos do filme, apresenta-se a tabela a seguir,

adaptada da obra10 do jornalista Bem Abraham, que foi preso pelos alemães e confinado em

um campo de concentração.

Tabela 1: Algumas das principais datas do período

01/09/39
Forças armadas alemãs invadem as planícies polonesas com

seus tanques.

12/04/45
Franklin Roosevelt morre e Harry Truman assume o

governo dos EUA

20/04/45 56º aniversário de Hitler e queda de Nuremberg.
25/04/45 Cidade Berlim

28/04/45 O líder fascista Benito Mussolini, julgado e executado pelos

guerrilheiros italianos, juntamente com sua amante Clara

Petacci, em Dongo (norte da Itália), quanto tentavam fugir

para a Suíça.

(evento não mostrado, mas citado por Hitler, no filme).
29/04/45 Casamento de Hitler e Eva Braun

30/04/45 Hitler e Eva Braun suicidam-se no bunker

01/05/45
Goebels e sua mulher matam seus seis filhos e depois se

suicidam.

02/05/45 Queda de Berlim

07/05/05 Rendição dos alemães

05/06/45
Aliados assumem a Alemanha e dividem o país em quatro

zonas de ocupação (americana, inglesa, russa e francesa)

26/06/45 Carta das Nações Unidas, assinada por 50 países.

06/08/45 Bomba atômica sobre Hiroshima

09/08/45 Bomba sobre Nagazaqui

14/08/45 Rendição do Japão e

03/09/45 Termina a II Guerra mundial.

10 ABRAHAM, Ben. Segunda Guerra Mundial: síntese. São Paulo: Sherit Hapleita, 1985, p. 121.

Datas e
abrangência

do filme
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Elementos fílmicos

A tabela 2, a seguir, apresenta as principais características do filme:

Tabela 2: Características de A queda!

Tipo de filme Agente da história

Gênero Guerra/Drama

Ano/Produção 2004/Alemanha

Duração 155 min.

Classificação 16 anos

Baseado nos livros Inside Hitler bunker e Hitler de Joachim Fest e Until

the final hour, de Traudl Junge e Melissa Müller

A tabela 3, abaixo, apresenta os principais elementos humanos responsáveis pela

elaboração do filme:

Tabela 3: Funções responsáveis pelo filme A Queda!

Roteiro Bernd Eichinger.

Produção Bernd Eichinger.

Música Original Stephan Zacharias.

Fotografia Rainer Klausmann.

Edição Hans Funck.

Design de Produção Bernd Lepel.

Figurino Claudia Bobsin.

Efeitos Especiais Dirk Lange, Uli Nefzer, Maurice Koester, Bernd

Rautenberg.

Efeitos Visuais Thomas Zauner.

Elenco Bruno Ganz (Adolf Hitler), Alexandra Maria Lara (Traudl

Junge), Juliane Köhler (Eva Braun), Corinna Harfouch

(Magda Goebbels), Ulrich Matthes (Joseph Goebbels),

Heino Ferch (Albert Speer), Christian Berkel (Prof. Dr.

Ernst-Günter Schenck), Matthias Habich (Prof. Dr.

Werner Haase), Thomas Kretschmann (Fegelein).

http://www.pdfdesk.com
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Cenário, figurantes:

O local escolhido para as filmagens foi a cidade de São Petersburgo (Rússia),

construída, em boa medida, por arquitetos alemães. Uma das principais ruas da cidade ficou

interditada por nove dias.

5.600 pessoas trabalharam como colaboradores. Alguns habitantes russos eram

parecidos fisicamente com os alemães (pele e olhos claros), o que facilitou os trabalhos. Ao

todo foram 96 papéis, 21 interpretados por russos.

Iluminação:

Segundo o design de produção Bernd Lepel: “Na Berlim de 1945 não havia nenhuma

iluminação que funcionasse. Não havia mais nada que a luz do fogo, os flashes dos

bombardeamentos e a luz da lua”.11

No filme, tanto nas filmagens de dentro quanto nas de fora do Bunker, não foi usada

iluminação extra. Nas cenas exteriores, foi pedido de casa em casa para que as luzes não

fossem acesas durante a noite. Para simular a luz do luar foi utilizada uma espécie de balão.

Também foram utilizadas tochas.

Trilha Sonora:

A trilha do filme é predominantemente suave, ainda que bastante emocional.

Geralmente, ouve-se ao fundo um piano solo, sem acompanhamento orquestral. E este, quando

se apresenta, o faz sinfonicamente, ou seja, jamais como um concerto, em que um instrumento

se contrapõe a uma orquestra, o que fatalmente geraria tensão. Mas a música é quase relaxante

e entorpecente. 12

11 http://www.cinema2000.pt/ficha.php3?id=4733 Acesso em: 13/10/2007
12 CALDAS, Pedro Spinola Pereira de. A Câmera como Bunker: o filme a queda e o problema da
consciência histórica alemã. Revista de História e Estudos Culturais, Vol. 2, Ano 2, número 4. Disponível em
meio eletrônico:
www.revistafenix.pro.br/PDF5/ARTIGO%203%20%20PEDRO%20CALDAS.pdf?PHPSESSID=33550ab7ed0db
6125bda174de77ec7c9

http://www.cinema2000.pt/ficha.php3?id=4733
http://www.revistafenix.pro.br/PDF5/ARTIGO%203%20%20PEDRO%20CALDAS.pdf?PHPSESSID=33550ab7ed0db
http://www.pdfdesk.com
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Câmeras:

De acordo com Bernd Lepel: "não havia margem para a fantasia, para a interpretação

livre. A nossa aposta foi pela autenticidade e conseguimos o efeito desejado. O cenário do

bunker era realmente claustrofóbico. Construiu-se de forma a que a câmara não tivesse por

onde se mover, estava sempre a meio. Normalmente levada em mão”.13

Cremos que este recurso aproxima o espectador dos personagens. Quase nunca vemos

Hitler por inteiro; ele sempre aparece entre outros atores. A visão da câmera (e do espectador)

parece ser a de um integrante do bunker.

Roteiro:

Com relação ao roteiro, e com base no paradigma proposto por Syd Field14, entendemos

que o filme A Queda! faz uma introdução à história e aos personagens, no que, na concepção

de Field corresponderia ao Ato I. Neste momento se dá a entrada da secretária Traudl Junge -

que conduz a narrativa em um primeiro momento - na cúpula do poder nazista, ou seja, na

secretaria de Hitler. No final deste primeiro ato ocorre um evento que reverte à ação noutra

direção (o que Field chama de primeiro plot point) - para uma confrontação. Este primeiro plot

point foi identificado como sendo o início do bombardeio à Berlim, no dia do aniversário de

Hitler.

A partir daí inicia-se o segundo ato, no qual o personagem principal enfrenta uma série

de obstáculos para alcançar o que Field denominou de “necessidade dramática” (o que o

personagem principal quer vencer, ganhar, ter ou alcançar durante o roteiro15). No final deste

ato, ocorre o segundo plot point, ponto de virada que reverte à ação para outra direção, rumo ao

arremate final (solução). Identificamos este segundo plot point como sendo o suicídio de

Hitler.

A Queda! As Últimas Horas de Hitler é baseado nos relatos de Traudl Junge, além de

alguns livros, entre eles o de Joachim Fest16, uma das maiores autoridades mundiais em

nazismo. Percebemos, entretanto, que o filme, quando apresenta Hitler, se distancia da obra de

Fest. Assim, para Fest:

13 http://www.Cinema2000.pt/ficha.php3?id=4733 Acesso em: 13/10/2007
14 FIELD, Syd. Manual do Roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. Trad. Álvaro Ramos. São
Paulo: Objetiva, 1995, p. 3.
15 “Todo drama é conflito. Sem conflito não há personagem; sem personagem, não há ação; sem ação, não
há história; e sem história, não há roteiro”. Ibidem, p. 15.
16 FEST, Joachim. No Bunker de Hitler: Os Últimos dias do Terceiro Reich. Rio de Janeiro: Objetiva,
2005.

http://www.Cinema2000.pt/ficha.php3?id=4733
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Assim que ela entrava na sala, ele se levantava com dificuldade, segundo uma delas,
para, novamente, deixar-se cair exausto no sofá […] Ele permanecia estendido em
completa apatia, com um único pensamento: chocolate e bolo. Seu desejo insaciável
por bolo tornou-se absolutamente obsessivo.17

Excetuado uma rápida cena em que Hitler aparece comendo um pedaço de bolo de

chocolate, o filme não retrata nenhum tipo de obsessão alimenta do ditador. Outro momento de

distanciamento entre a visão de Fest e a do filme é quanto à morte de Hitler. Para Fest:

Hitler, afundado no sofá florido, tinha os olhos abertos e a cabeça ligeiramente pendida
para a frente. Na têmpora direita havia um buraco do tamanho de uma moeda, do qual
havia escorrido um filete de sangue que descia pela face.18

No filme, entretanto, não é mostrado o corpo sem vida de Hitler. Outra parte dos relatos

de Fest que o filme omite é:

Após o barulho surdo da gasolina pegando fogo, uma labareda enorme alcançou altura
enquanto o séquito mantinha posição de sentido.
Entraram no Bunker e, um após o outro, fizeram a saudação suástica no topo da
escadaria, com a porta temporariamente fechada. Uma fumaça negra e entulho
levantado pelo vento embrulharam a pira e a última visão que tiveram pela porta
entreaberta era dos corpos primeiramente encolhendo e, depois, de alguns membros se
revolvendo de forma fantasmagórica na brasa.19

17 Ibidem. p. 32.
18 Ibidem. p. 127.
19 Ibidem. p. 129.
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Pensamos que estas alterações são decorrentes da transformação de uma obra

historiográfica para um roteiro de filme. Neste, é preciso transmitir certa dramaticidade, com

recursos visuais próprios. Trata-se de uma linguagem cinematográfica, que possui meandros

mais sutis, como a interpretação dos atores. Não se trata aqui de fazer justiça, de mostrar o

corpo de Hitler contorcendo nas chamas para que se lavasse a alma dos que ele prejudicou. A

intenção do autor não é proteger Hitler nem de dar-lhe o castigo merecido, mas reproduzir a

atmosfera da cremação improvisada de seu corpo.

Outra importante discussão dentro desse tema é levantada por Pedro Caldas, autor do

artigo “A Câmera como bunker: o filme A Queda! e o problema da consciência histórica

alemã”20. Caldas problematiza sobre qual seria a intenção do filme: humanizar Hitler ou

20 CALDAS, Pedro Spinola Pereira de. A Câmera como Bunker: o filme a queda e o problema da
consciência histórica alemã. Revista de História e Estudos Culturais, Vol. 2, Ano 2, número 4. Disponível em
meio eletrônico:

Cena do filme em que são queimados os corpos de Hitler e de Eva

Braum. Como pode se notar, não são mostrados os corpos dentro da

fogueira, mas apenas os oficiais fazendo a saudação nazista.

http://www.cinemacafri.com/galeria.jsp?filme=400&pagina=2
visitado em 21/03/2008
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hitlerizar o ser humano. Podemos entender isso como: o filme pretende humanizar e tornar

mais real Hitler, configurando-o como uma pessoa doente, tanto físico quanto psiquicamente;

ou o filme quer diabolizar o ser humano, mostrando que a maldade extrema pode existir em

qualquer um de nós?

Para Caldas, o que o filme deveria fazer e não fez, não era um revisionismo da idéia do

nazismo, mas uma aproximação do espectador da realidade, mostrando que “o nazisfacismo

não é um fenômeno confortavelmente instalado nos arquivos e na história”21 ·, e sim algo

possível de acontecer também nos dias de hoje. O que podemos entender na crítica de Caldas é

que a figura de Hitler como um homem doente já é recorrente e não acrescenta nada nas

discussões mais férteis sobre o nazismo. O filme deveria ter usado essa visão aproximada da

figura de Hitler para mostrar que aquela situação ainda é possível de existir.

Para nós, a argumentação de Caldas não deixa de ser válida. Porém quando analisamos

um filme, devemos ter cuidado quando caímos na tentação de dizer o que deveria ou o que não

deveria ter sido mostrado, ou a forma como foi mostrado. Tudo isso, como dissemos, faz parte

de uma linguagem cinematográfica. De uma forma ou de outra, o que vimos foi sim, um

homem doente e distanciado da realidade, mas antes de tudo, um homem, um ser humano, um

igual. Acreditamos que a discussão cobrada por Caldas é sim importantíssima dentro do estudo

do nazismo, mas ela não era, na estrutura do filme, o enfoque principal e o filme, antes de mais

nada, não pretendia se colocar como integrante dessa dicussão.

Personagens principais:

Traudl Junge

www.revistafenix.pro.br/PDF5/ARTIGO%203%20%20PEDRO%20CALDAS.pdf?PHPSESSID=33550ab7ed0db
6125bda174de77ec7c9
21 Ibidem. p.12
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A ex-secretária aparece tanto no começo quanto no final do filme. Em seus

depoimentos, ela se caracteriza como uma pessoa alheia a tudo que estava acontecendo.

Porém, a imagem que temos dela no filme é de uma moça de Munique, pelo menos de

classe média, que estava se candidatando a um importante cargo dentro do regime. Ela não

poderia ser alguém totalmente desinformada. A propaganda nazista, aliás, era muito explícita

em relação ao ódio por “raças inferiores” e na necessidade de exterminá-las, como nos mostra

Alcir Lenharo em seu livro O Triunfo da Vontade22. Além disso, ela mesma diz ter recebido

vários alertas de familiares e amigos em relação ao regime nazista. Fica a pergunta: alerta de

que? O que tão pouco disseram os familiares de Traudl a respeito do nazismo que não foi capaz

de convencer a jovem a desistir? Outros nazistas em depoimentos sobre esta época tendem a se

vitimizar perante aos horrores do nazismo, mostrando-se como enganados, iludidos por um

ditador que os fez muito mal. Junge se torna um exemplo disso.

Outra questão relativa ao depoimento de Traudl Junge é o momento em que ela diz não

saber que estava sendo cometido um genocídio contra “judeus e outras raças”. Isso parece

mostrar que certas noções nazistas, como a de classificar seres humanos por raça, ainda

continuavam marcantes em seu pensamento.

22 LENHARO, Alcir. O Triunfo da Vontade. São Paulo: Ática, 1986.

Uma das cenas em que

Traudl Junge (Alexandra

Maria Lara) aparece

cumprindo seu papel de

principal secretária de Hitler

no bunker.

http://www.adorocinema.co

m/filmes/queda/queda06.jpg

http://www.adorocinema.co
http://www.pdfdesk.com


1

Uma questão importante é tentar entender qual a função de Traudl Junge no filme. A

primeira sensação é de que estamos entrando em suas memórias. Porém, isso logo cai por terra,

ao percebermos que muitas coisas acontecem longe dos olhares dela.

Uma outra perspectiva é enxergarmos Traudl Junge como uma via de acesso ao bunker.

Ela abre e fecha o filme, funcionando também como uma espécie de moldura. Junge nos

convida a entrar em sua história, para a partir daí o autor narrar os fatos principais. Isso pode

ser percebido pela movimentação da câmera, que caminha junto com ela na noite de chegada.

Percebemos toda a dificuldade de se adentrar naquele local, cercado por guardas e oficiais.

Cremos que Junge não pode ser caracterizada como personagem principal, mas sim como a

ponte entre o espectador e o bunker de Hitler.

-Hitler

Durante todo o filme, Hitler vive uma luta contra a realidade. Mostrado como uma

pessoa totalmente alienada, busca soluções impossíveis para fazer com que a Alemanha vença

a guerra. Manipula em seu mapa tropas imaginárias, aos olhares perplexos e quase piedosos

dos que ainda o acompanham no bunker. Assim, o conflito de Hitler, em última instância, é

contra sua própria mente. Já não tem noção do que está acontecendo. Em suas crises histéricas,

O Hitler cansado e doente interpretado por Bruno Ganz

http://img145.imageshack.us/img145/9269/hitlerganz111

150eok8.jpg visitado em 21/03/2008
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esbraveja contra seus generais, muitos deles já mortos. O personagem, dessa forma, é um

louco, desesperado por não ter nenhum controle sobre seu mundo.

3.1. Recepções do filme

O filme foi um sucesso de bilheterias, o que mostra um fascínio das pessoas pelo tema

do nazismo e pela contraditória figura de Hitler. Tudo que se refere ao nazismo e ao seu líder

levanta debates calorosos, e foi o que aconteceu com o filme. Genial para alguns, o filme

também recebeu muitas críticas.

Na Alemanha, o filme trata de algumas questões que ainda incomodam. Uma delas é o

próprio sentimento de vitimização. Ao mesmo tempo em que foi aquele povo quem idolatrou e

levou Hitler ao poder, é inegável que também foi um dos que mais sofreu com a barbárie,

principalmente os alemães do leste. Em uma entrevista à Folha de são Paulo, o escritor

Jonathan Littell, ao responder perguntas sobre seu novo livro - As Benevolentes -, nos traça o

seguinte panorama sobre a questão da vitimização na Alemanha:

FOLHA - O Holocausto e o período nazista eram tratados com muita dificuldade na
Europa. O seu livro poderia ter sido escrito há 15, 20 anos? Teria tido a mesma
repercussão?
LITTELL - Na Alemanha já se fala há muito tempo abertamente sobre os temas
difíceis. Mas há questões específicas que ainda incomodam. Hoje, os grandes
assuntos que irritam estão, por exemplo, no filme "A Queda! As Últimas Horas de
Hitler", de Oliver Hirschbiegel, que causou um grande escândalo. O grande tema que
os alemães até agora não abordaram francamente é a questão de seu próprio
sentimento de vitimização. Eles também sofreram muito, principalmente os alemães
do leste, que foram massacrados pelos soviéticos que invadiam o país. É um assunto
muito difícil de abordar, quem tentou foi desestimulado. Mas é um problema real, é
como uma ferida que não se cura. Agora existe mais espaço para o debate, como
prova o filme "A Queda!" ou o caso do escritor Günter Grass. Acho que o meu livro
se insere nesse processo de discussão.23

A recepção de A Queda! na imprensa brasileira oscilou entre aqueles que acharam o

filme humanizador e demonizador de Hitler.24 Para o rabino Henry Sobel, presidente do

Rabinato da Congregação Israelita Paulista, em entrevista ao jornal O Globo, o filme traria

23 Folha de São Paulo, sábado, 08 de setembro de 2007.
24 Algumas manchetes: “A patética derrocada do mal” (Correio da Bahia, edição de 06/05/05); “Homem
ou Monstro” (Correio Braziliense, edição de 03/05/05); “Reality Show do Horror” (Revista Época, edição de
02/05/05); “Um pesadelo visto de perto” (Folha de São Paulo, de 11/05/05) e “Desconstruindo Hitler” (Revista
Isto É, edição de 04/05/05).
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uma falsa e perigosa imagem do ditador: “Então... talvez sim, haja uma falta de objetividade

minha, ao comentar [ao se referir à sua condição de judeu], mas, eu sei que o fim do Hitler não

foi como foi retratado neste filme. Eu sei que o monstro não tem uma face humana”.25 Ainda

na mesma entrevista:

E, para mim, o filme projeta uma imagem distorcida do monstro, Hitler, como também da
Segunda Guerra Mundial e, principalmente, o fim do regime Nazista. Filme polêmico.
Acho que a Europa, distribuidora, está fazendo o seu papel, no sentido de lançar o filme...
a meu ver, o filme deve ser visto, mas não deve ser aplaudido. Muito pelo contrário.26

Segundo o rabino, devido à grande desinformação dos brasileiros com relação aos fatos

representados no filme, este poderia gerar idéias equivocadas. A única e inquestionável

verdade seria que Hitler e seus subordinados foram pessoas frias e sanguinárias. Um trecho

apontado por Sobel como realista no filme é quando a senhora Goebbels assassina friamente

seus filhos.

25 http://www.europafilmes.com.br/img/notas/paraleloNiltonBonderHenrySobel.doc Acessado em:
13/10/2007
26 Idem, Ibidem.

Hitler e Eva Braum (Juliane Köhler), cercados pelos oficiais que

acompanhavam o “führer” no bunker
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4.Qual a proposta do filme “A Queda?”

O filme A Queda! dá margem para diversas interpretações sobre a personalidade de

Hitler. Para alguns, o filme peca por não demonizar o suficiente o cruel ditador; para outros, o

fato de Hitler demonstrar afeto em alguns momentos não o tornaria mais humano. De qualquer

forma, percebemos que o personagem interpretado pelo ator Bruno Ganz de forma magistral é

profundo, contraditório, assustador, como o foi o próprio Adolf Hitler. Em nossa opinião,

porém, o filme não esgota essa discussão nem traz um retrato fiel do ditador nazista.

O que pode ser notado de forma muito forte através do filme é como os ecos do passado

ainda refletem no presente. Podemos ver isso na questão da vitimização, discussão muito atual

que vem materializada na personagem de Traudl Junge. Apesar de ter, como não é de se

duvidar, passando dias terríveis no bunker e tendo visto situações capazes de traumatizar a

qualquer pessoa, ela era, inegavelmente, uma das auxiliares mais próximas daquele que foi um

dos maiores assassinos da história. Tanto no filme quanto no livro de Traudl Junge, “Até o fim.

Os últimos dias de Hitler contados por sua secretária” 27, vemos uma pessoa que se julga

enganada, que tenta de todas as formas se justificar e mostrar que não sabia da extensão dos

horrores do nazismo.

Além de estar presente na figura da secretária, podemos ver cidadãos alemães que

padecem, vítimas tanto dos desmandos de Hitler como da impiedade dos soviéticos. O

espectador é, querendo ou não, levado a se solidarizar com esse povo. O filme não mostra,

porém (pelo menos não de forma igualmente veemente) o mesmo povo idolatrando o ditador e

colocando-o no poder. Em nossa opinião, o filme é válido a partir do momento que suscita essa

discussão tão importante e tão viva nos dias de hoje. Justamente nesse ponto do filme podemos

identificar os lapsos do presente de que fala Marc Ferro. 28

27 JUNGE, Gertraudl. Até o fim. Os últimos dias de Hitler contados por sua secretária. Colaboração de
Melissa Muller. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005.
28 FERRO, Marc. O filme. Uma contra análise da sociedade. In: LE GOFF. J. e NORA, P. História: novos
objetos. Trad. T. Marinho. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
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