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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as pessoas que gostam de cinema e se colocam a pesquisar sobre -  ou a partir de -  

filmes, alguns têm a felicidade da fácil escolha, ficando logo associados ao nome de um diretor, 

ator, momento histórico, período, estilo, etc. Outros, e incluo-me aqui, não conseguem escolher. 

Passam os olhos de tela em tela sem nunca estabelecer fidelidade, sem nunca tentar (e se recusando 

a fazê-lo) alinhavar filmes, temáticas, estilos, técnicas e o que mais acompanha o cinema. O ritual 

da sala escura é uma ação soberana, da mesma matéria do erotismo ou do ato de fumar um cigarro, 

só pela chance de ver a fumaça, como explicava Bataille: pura dissipação e consumo, sedução e 

consumação só conhecida por aqueles que foram educados para os desvios e os fetiches. 

Por isso, ao fixar um filme e analisá-lo colocando em perspectiva as questões com as quais 

venho lidando há tempos, a escolha acabou recaindo numa obra que é um monumento técnico que 

lembra do que o cinema é capaz e, ao mesmo tempo, uma memória, que se quer extirpar, do século 

XX. Simultaneamente, uma obra para a qual o termo cinematográfico (no sentido que as pessoas o 

utilizam hoje, isto é, soberbo, emocionante, impactante, etc.) coubesse tão bem quanto a 

constatação, também comum, de que se trata de um filme pavoroso, odiento e que guarda, no 

celulóide, as imagens do mal. Uma vez que era difícil escolher um diretor ou um filme que desse 

conta dessa educação pela qual passei, desde a infância, mirando a tela grande, em homenagem ao 

cinema, escolhi O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl. 

Não quero dizer com isso que o cinema seja um mal para a sociedade, ou mesmo que a 

produção da cineasta predileta de Hitler o seja. O registro é outro. Quando um pesquisador se 

propõe a analisar uma obra de arte, não cabe questionar se ela, a obra, deveria, ou não, ter existido, 

ou se o diabólico ali presente seria erro ou desvio. Afinal, como avisava Weber, o domínio da 

estética é, em sua essência, hostil a Deus e à fraternidade entre os homens.  

 “Vejamos uma disciplina como a Estética. O fato de que existem obras de arte 

é aceito sem crítica pela Estética, que busca estabelecer em que condições tal 

fato existe, mas não suscita a questão de ser talvez o campo da arte um campo 

de grandiosidade diabólica, um campo deste mundo e portanto, em sua 

essência, hostil a Deus, e, em seu espírito mais íntimo e aristocrático, hostil à 
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fraternidade do homem. Daí, a Estética não deve indagar se deve haver obras 

de arte.” (Weber, 1974: 171 – o negrito estava em itálico, no original) 

Para um sociólogo que pretenda navegar por esse domínio, pois, não é permitido o olhar do 

demagogo ou do asceta, que predica respondendo “...a perguntas sobre o valor da cultura e seus 

conteúdos individuais, e à questão de como devemos agir na comunidade cultural e nas 

associações políticas”; antes, a integridade intelectual do pesquisador – e que, ao fim e ao cabo, é 

o que o distancia do profeta, segundo Weber – é tentar “...apresentar os fatos, determinar as 

relações matemáticas ou lógicas, ou a estrutura interna de valores culturais” (Weber, 1974: 172-

3). Em resposta para o “como” fazer isso, penso que serve a interpretação dada por Weber, a partir 

de um provérbio: “Cuidado, o diabo é velho; envelhecei também para compreendê-lo”. Para o 

autor, isso não tinha a ver diretamente com a idade, mas com o fato de “...que se desejarmos 

haver-nos com esse diabo teremos de não fugir à sua frente, como gostam de fazer tantas pessoas, 

hoje. Em primeiro lugar, temos de perceber-lhes os processos, para compreender seu poder e suas 

limitações.” (Weber, 1974: 179). 

De uma maneira ou outra, é o que tenho tentado aprender como pesquisador, “envelhecer 

com ele”. Na verdade, abordar a idéia “do mal” já havia sido uma preocupação guia no mestrado, 

quando ela foi pensada em contraposição não ao bem, como valor, mas à presença dos clichês que 

atuam nos mais variados campos, inclusive nas imagens que inundam nosso dia a dia: já vistas, 

conhecidas ou facilmente reconhecidas. Naquela investigação, então, a obra de Campos foi 

analisada de modo a explorar o caráter sacrificador da palavra poética, o aspecto maldito da 

literatura, por excelência, e, assim, o rompimento de imagens clichês, cotidianas e banais, mediante 

a atualização das transgressões que a palavra permite. Isso significava tomar o heterônimo de 

Fernando Pessoa como a manifestação do desvio, da corrupção, da fúria sangrenta que precede a 

lucidez de que a nada pertencemos, nem a nós mesmos, “estrangeiros aqui como em toda parte”.  

No caso de O Triunfo da Vontade, entretanto, parto do sinal contrário, ou seja, das imagens 

fortes do estabelecido, da sensação de uma residência fixa, das intenções boas e generosas, das 

histórias de amor com final feliz, do fazer parte do grupo, da aliança entre indivíduo e massa, 

massa e líder, líder e nação, etc. Enfim, parto do clichê. Contudo, pode-se perguntar, há boas 

intenções e história de amor no filme de Leni Riefenstahl? É isso que tentarei mostrar. A maneira 

como proponho assistir ao filme pretende conjugar todos os seus ingredientes, quais sejam, o 
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momento histórico e técnico em que foi produzida, a sua razão de ser (“cobrir”, “registrar”, 

“mostrar” e “apresentar” a Alemanha nazista, pacífica e pacificada, sob um só Führer e um só 

império, ao mundo) e a maneira como esse objetivo se transforma a partir da montagem do filme 

(feita pela própria cineasta), uma vez que o que era para ser um evento político de grande 

envergadura, adquire, sob a intervenção de Leni Riefenstahl, o caráter de uma colossal epopéia 

nacional, trazendo à tela não apenas um país e seu líder, mas uma coreografia grandiosa de 

“imagens da massa dançante” numa cidade – Nuremberg - tornada cenário e devassada por 

câmeras. Se é fato que essa obra apresentou ao mundo o melhor da Alemanha - inclusive o seu 

Führer, considerado, à época, o príncipe vindo do povo, encarnação da profecia wagneriana – e, 

por justo motivo, se tornou objeto de demonização desde pelo menos o final da guerra, a pergunta 

que pretendo responder é: como as imagens do cinema tornaram visíveis a felicidade, a paz, a 

beleza e o encontro tão desejado da nação (dividida pelas diferenças de classe) para significar, em 

seguida, a barbárie? Afora os uniformes, os emblemas e a suástica, perceptíveis em inúmeros 

outros filmes e documentários, o incômodo presente nessa obra não adviria da constatação de que 

suas tomadas grandiosas e de forte impacto visual, proporcionando imagens doces, felizes e de 

segurança eterna, pudessem servir, também, para “prenunciar” a tragédia e a barbárie? 

A maneira como encaminharei essa discussão será explorando a idéia de que o clichê 

responde a uma pragmática fundante do cotidiano que permite às pessoas falarem, agirem, 

pensarem “como se deve”, ou ao menos estarem  sempre aptas para tal - inclusive para situações 

limite, permitindo a todos o reconhecimento dos comportamento aceitos. Como assinalou Gilles 

Deleuze: 

  "Temos esquemas para nos esquivarmos quando é desagradável demais, para 

nos inspirar resignação quando é horrível, nos fazer assimilar quando é belo 

demais. Notemos a este respeito que mesmo as metáforas são esquivas 

sensório-motoras, e nos inspiram algo a dizer quando já não se sabe o que 

fazer: são esquemas particulares, de natureza afetiva. Ora, isso é um clichê 

(...)" (Deleuze, 1990: 31) 

Só se percebe aquilo que se quer perceber, o que vai ao encontro do que interessa perceber 

(sejam interesses econômicos, ideológicos, psicológicos, etc.), dificilmente uma imagem é 
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colocada no tempo para revelar o pavoroso. Os clichês1 são imagens congeladas, uma tentativa de 

burlar a ação do tempo. Sendo assim, eles obnubilam a atualização da imagem inteira e sem 

metáfora, que faria surgir a coisa em si mesma, em seu excesso, em toda sua radicalidade, em tudo 

o que possui de injustificável. 

No entanto, pode-se argumentar que O Triunfo da Vontade, bem como Olympia, se por um 

lado apresentam situações clichês, de outro oferecem manifestações inusitadas, ângulos insólitos, 

tomadas espetaculares. Não seria isso uma maneira de romper o comumente aceito, a fórmula fácil 

porque baseada em comportamentos padronizados? A resposta que procurarei sustentar nesta tese é 

que um dos destinos do encontro entre o clichê e a busca pelas tomadas insólitas (permitidas 

pelo desenvolvimento técnico do cinema), ao invés de descaracterizarem ou negarem um ao 

outro, antes, configuram outra maneira de re-apresentar os acontecimentos por meio de 

imagens, a saber, transformando-os em espetáculos fascinantes.  

Ora, o nosso dia a dia está repleto de imagens. A sua geração ininterrupta pela televisão, 

computador, cinema, muito diferente daquelas fabuladas a partir da palavra, atingem diretamente 

nossas fantasias, devido, em grande medida, ao seu caráter pré-conceitual, como dizia Adorno. No 

entanto, as sintaxes do cinema e da televisão – para não falar das imagens geradas por computador 

e que servem para a simulação de realidades temporais – não são iguais e nem podem ser 

confundidas. Elas operam em diferentes níveis e a partir de uma grande diversidade não só de 

instrumentos e técnicas, mas também de pedaços de espaços e tempos nos quais se dá o encontro 

da imagem com os indivíduos. Mesmo assim, conquanto a geração das imagens (e em particular 

aquelas em movimento) tenha variadas origens e, em decorrência, sintaxes diversas, há uma 

conseqüência direta advinda do desenvolvimento técnico que permeia a todas essas manifestações: 

a proliferação incessante de imagens e a sua presença constante no cotidiano2. 

                                                           
1 Deleuze faz, nesse ponto, uma leitura de Bergson - que, segundo ele, melhor trabalha a 
questão da metáfora enquanto clichê. 
2 Sobre as diferenças entre essas sintaxes, remeto o leitor às discussões realizadas por 
Arlindo Machado (1997) sobretudo em dois de seus textos “O diálogo entre cinema e 
vídeo” e “O telejornal em tempo de guerra” – pp. 202-19 e 262-81 –  onde aborda as 
relações do cinema diante do vídeo, apontando as características particulares de um e de 
outro, tanto em relação à base tecnológica (imagens mecânicas, películas fotoquímicas; 
imagens eletrônicas, padrões de alta definição, número de pixels, etc.) quanto em relação à 
maneira de perspectivar o “objeto”, ou de contar uma história (profundidade de campo, 
grandes planos; primeiríssimos planos, facilidades de edição, etc.). Em relação aos acima 
mencionados “pedaços de espaço e tempo” quero referir-me, unicamente, aos lugares e 
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Na coletânea As Marcas do Visível, após afirmar que, na categoria do que é visível, o 

cinema é “essencialmente pornográfico (...) (pois) sua finalidade é a fascinação irracional, o 

arrebatamento”, Frederic Jameson aproxima os filmes da dimensão da memória proustiana, isto é, 

concebe-os como uma experiência física cuja atuação se prolonga não apenas quando se os assiste, 

mas sobretudo pelas recordações que propicia3. Desse modo, os filmes “...são lembrados, 

armazenados em sinapses corpóreas que escapam à mente racional”, potencializando o 

“...contemplar o mundo como se fosse um corpo nu (...) que se pode possuir com os olhos e de que 

se podem colecionar as imagens”. Por esse prisma, a produção desse assim chamado universo 

artificial, produzido pelas próprias pessoas, desenha (ainda que de modo multiforme, como salienta 

o autor) o “visível”, o novo lugar no qual as lutas e os desejos devem ocorrer, a partir de agora: 

lugar este que se inscreve “...entre o domínio do olhar e a riqueza ilimitada do objeto visual” 4. 

Numa apropriação da perspectiva de Jameson, poder-se-ia dizer que a proliferação de imagens em 

movimento, no cotidiano, teria não apenas ajudado a tornar o mundo “visível” como, sobretudo, 

passível de ser colecionado e sentido pelos olhos, mais do que por qualquer outro ponto de contato 

das pessoas com a “realidade”5. Nesse aspecto, o visível seria a confissão de que o cotidiano foi 

inundado e envolvido pelas imagens. 

Todavia, mais do que a “visibilidade”, penso ser interessante salientar que uma das 

características desse universo artificial que os filmes ajudam a promover é o fato de as imagens 

estarem em movimento e, além disso, contando uma história (contemporânea ao movimento e não 

preexistente a ele) que demanda a participação efetiva não apenas de nossas lembranças, mas de 

nossas fantasias e imaginação. Por isso, como dizia Sorlin ao comemorar a importância de Bazin 

para a análise fílmica,  “(...)Um filme, qualquer que seja, é uma totalidade, (...) Enquanto está 

                                                                                                                                                                                 
aos momentos em que os indivíduos têm acesso às imagens: a qualquer hora e lugar, pelo 
computador (e, muitas vezes, pela televisão, também), numa sessão de cinema, no 
trânsito, etc.. 
3 Essas recordações são a dos sentidos, lembra Jameson, pois não é a pessoa que recorda, 
mas sim os seus sentidos, assim como na narrativa proustiana. No caso do cinema, porém, 
há um sentido que prevalece: o da visão. 
4 Os filmes pornográficos, nesses termos, seriam apenas a expressão mais óbvia desse 
processo –histórico, por excelência. Sobre as citações, todas elas pertencem à primeira 
página da Introdução da coletânea (Jameson, 1995: 1 – grifos do autor). 
5 Não enveredarei pela discussão “dos sentidos” e da prevalência de uma forma de 
percepção sobre outra – a visual sobre a auditiva ou olfativa, por exemplo. No entanto, é 
importante ressaltar que determinadas maneiras de olhar a imagem atuam no sentido de 
conjugar e estimular os outros sentidos ao invés de excluí-los. 
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sendo mostrado, o universo pictórico do filme é usualmente aceito como possível pelos 

espectadores.” (Sorlin, 1996: 264). Afinal, com o movimento nos filmes, “(...) O que antes era a 

imagem das coisas passa a ser a imagem da duração das coisas” (Menezes, 1994: 112), duração 

esta que é o movimento no tempo, o tempo como movimento6. 

Imediatamente, o movimento na imagem colabora para que a totalidade do filme seja 

percebida como coerente e, por isso, prova de “realidade”. Todavia, há um outro elemento presente 

na imagem que é potencializado pelo movimento: sua proximidade ou, se se quiser, o fácil acesso 

às fantasias que propicia. Quando um filme apresenta inúmeras imagens de situações de perigo, 

mortes, explosões, etc., estas não são imagens fixas ou fotográficas. Nelas há um movimento que 

não é nem acrescentado (como se fosse uma seqüência de fotogramas acelerados) nem abstrato 

(que tivesse de ser deduzido) e que, além de tudo, conta com a “animação” da própria câmera, uma 

vez que esta pode rodar, passear, correr, voar, etc.. A totalidade pictórica coerente, então, graças ao 

movimento, não apenas está mais “próximas da realidade”, mas, também, das nossas fantasias, 

uma vez que a imagem (qualquer que seja ela) atua em nível pré-conceitual, reforçando modos de 

comportamento sem passar pelo crivo da consciência. Max Weber já havia apontado esse 

fenômeno ao discorrer sobre o aspecto “irracional” da arte, que fala “ao interior do homem”, 

inclusive em relação à religião7. O mesmo se deu na esfera política. Políbio, por exemplo, já se 

                                                           
6 Para Bergson, filósofo cujo grande esforço foi distinguir o que era próprio ao espaço (à 
extensão) e ao tempo (duração), “...o movimento, enquanto passagem de um ponto a 
outro, é uma síntese mental, um processo psíquico e, por conseguinte, inextenso. (...) Em 
síntese, há que se distinguir dois elementos no movimento, o espaço percorrido e o acto 
pelo qual o percorremos, as posições sucessivas e a síntese destas posições. O primeiro 
destes elementos é uma quantidade homogénea; o segundo só tem realidade na nossa 
consciência; é, como se quiser, uma qualidade ou uma intensidade.” (Bergson, 1988: 79). 
Segundo Bergson, pode-se dividir uma coisa, nunca um ato. Os passos de Aquiles são atos 
simples e, portanto, não podem ser divididos. Logo, ele ultrapassaria a tartaruga 
facilmente. Zenão confundiu espaço e movimento. O movimento não está no espaço. No 
espaço estão os pontos de presente (a ciência, por exemplo,  os fixa). O movimento está na 
consciência, pois é nela que estão os elementos de passado. Logo, o movimento não está 
no espaço, mas no tempo. 
7 Nas palavras do autor, “(...)Quanto mais desejavam ser religiões universalistas de 
massa, e assim se voltavam para a propaganda emocional e os apelos de massa, tanto 
mais sistemáticas eram a suas alianças com a arte”. Levando-se em conta que a busca 
estética valoriza a forma e esta, por seu turno, aparece aos olhos do ascetismo religioso 
como um “...embelezamento enganoso; e as imagens e a alegoria dos assuntos religiosos 
surgem como blasfêmia”, (cf. Weber, 1974: 392), vale dizer que, sociologicamente, ao 
longo da história, há o reconhecimento de que as imagens falam ao “espírito”, para o que 
está aquém ou além da consciência (nesse sentido, as relações entre religião e arte 
oscilaram da recusa completa à aliança estratégica). 
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havia dado conta disso ao prever que Roma viria a ser a “dona” do mundo, justamente pelo uso 

pedagógico, político e moral da imagem. O mesmo aconteceu com os revolucionários franceses no 

XVIII, que inundaram a França de imagens, de modo a educar o “povo” para a nova realidade; ou 

com os republicanos, no Brasil, que “inventaram” um mártir, após 18898. Contudo, essas imagens 

ou estavam escondidas em altares, guardadas em armários ou, ainda, buscavam “educar pelas 

emoções”, tentando internalizar valores morais muito complexos para serem expostos em 

panfletos, jornais ou livros. Muito diferente, portanto, das imagens que proliferam no mundo 

contemporâneo, onde o movimento e o enquadramento da “objetiva” contam uma história. 

 Bill Nichols, pesquisador na aérea de cinema (método e documentário), afirmava, tempos 

atrás, que melhor do que perguntar a respeito da realidade de um filme, seria questionar como os 

filmes, ao contarem uma história (realçando posições políticas e morais, elas mesmas frutos de 

interpretação), se colocam à interpretação dos espectadores. Para o autor, o problema é como 

estamos engajados em certas representações e as aceitamos com naturalidade, uma vez que, nos 

filmes, as histórias estão organizadas segundo um fluxo de eventos que não é natural, mas social e 

cultural9. De maneira geral, defende o autor, sejam aquelas do Gênesis ou do determinismo 

econômico, as histórias atraem as pessoas porque fazem sentido no mundo em que elas vivem, e 

assim podem ser compartilhadas coletivamente. Por esse prisma, “... estórias serão realísticas ou 

não de acordo com as convenções que (o filme) adota, serão realísticas ou não de acordo com a 

sua habilidade de convencer” (Nichols, 1996: 267 – grifo meu) 10. Nesse sentido, a discussão da 

                                                           
 8 Políbio, o Grego, foi levado a Roma, provavelmente como refém, no II AC. Para ele, há 
algumas práticas religiosas, políticas e artísticas romanas, em relação à educação dos 
moços, que apontam para essa direção. Essas práticas consistiam em oferecer o “exemplo” 
da moral utilizando uma espécie de ritual fúnebre no qual estaria presentes elementos 
piedosos e pedagógicos. Quando da morte de um Patrício,  ocorria um cortejo no qual 
desfilavam as imagens dos ancestrais (guardadas em armários) em que era possível 
perceber a genealogia e a antigüidade da família. Para Políbio, essa era uma prática 
piedosa, política e moral, que visava inculcar o “bem” na cabeça da criança. A 
inseparabilidade desses elementos dariam o sentido da imagem. Sobre a busca de um 
herói para o Brasil e a pedagogia das imagens, bem como a sua fonte de inspiração, a 
Revolução Francesa, ver o trabalho de José M. de Carvalho (1986). 
9 Para o autor, quanto mais essas histórias começam a representar o mundo ao redor, mais 
“... elas entram no domínio enevoado daqueles gêneros como o historiográfico, biográfico 
e documentarístico que usam técnicas imaginativas para contar eventos atuais.” (cf. 
Nichols, 1996: 267). 
10 Porém, sem esquecer que a receptividade não surge do nada; tanto o filme como quem o 
assiste fazem parte da história. Nichols utiliza os termos history and story para demarcar a 
diferença entre a história, propriamente dita, e aquela criada pelos filmes (mesmo que se 



 8

realidade, ou não, das coisas, na tela, deve estar acompanhada de uma outra interrogação, ainda 

mais importante, pois, antes de convencer (só convencemos quem já estava de antemão 

convencido, ensinava Benjamin), importa saber como as histórias são contadas, de modo a 

estabelecerem uma experiência comum que pode ser partilhada. Por esse prisma, a questão não é se 

o universo é ou não visível, mas a coerência que essa visibilidade assume ao atingir a fantasia dos 

indivíduos, permitindo que partilhem o sentido do que viram, isto é, percebam pontos de contato 

entre a sua forma de sentir e experienciar o visível e a dos outros. 

Explorando os limites dessa perspectiva, Garth Montgomery localizou a disputa pela 

experiência dos espectadores justamente no como contar a história. Segundo afirma, na Alemanha, 

após 1918, a “representação realística”, baseada na recepção dos espectadores, foi buscada a partir 

da “estetização” da “experiência” na primeira guerra mundial (cf. Montgomery, 1996: 270), por 

meio de estratégias visando administrar (management) a experiência dos espectadores. Ao invés de 

uma postura histórica e crítica que tivesse visado individualizar a percepção do evento, teria 

prevalecido a opção pela estetização da guerra, a partir da qual foi construída uma “imagem” 

comum do passado que poderia ser facilmente partilhada pelas pessoas. Na perspectiva do autor, 

isso poderia ser constatado ainda hoje quando programas baseados em “fatos reais” ou 

“documentários” de interesse público têm audiência reduzida diante das produções comerciais, em 

que há a mistura (extremamente popular) entre a informação e o entretenimento (“infotainment”). 

Nesse sentido, a estetização não é vista apenas como uma estratégia de guerra, mas como uma 

maneira de fazer história com o mesmo tratamento que os estúdios “Disney” dispensam às 

questões cotidianas, nos Estados Unidos, ou seja, uma determinada forma de apresentar a história 

de modo “sintético” em detrimento da “história real”. Citando Ada Louise Huxtable, afirma “...a 

‘temática do entretenimento’ dirigirá não apenas ‘o atual depositário de história e humanidade’ 

mas  também ‘nosso senso de realidade ou de interesse nela’.” (apud Montgomery, 1996: 270). O 

problema de Montgomery é a maneira como os programas de “infotainment” apresentam e 

pontuam, no mundo contemporâneo, o que há de humanidade e humanitário, realidade e 

importância, falso e verdadeiro. 

Em grande medida, no entanto, como assinalou Menezes, a mistura entre informação e 

entretenimento advém justamente da maneira como a imagem das coisas se torna a imagem da 

                                                                                                                                                                                 
diga baseada em eventos verídicos). No texto desta tese, no entanto, sempre grafarei 
história. 
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duração das coisas, quer dizer, tem a ver com a forma como um dispositivo técnico recorta a 

“realidade” agregando a ela luz, ação, aceleração ou desaceleração da imagem, música, etc., de 

modo a melhor apresentar um sentimento que possa ser partilhado por todos. A retirada de 

refugiados de Kossovo pelas tropas da ONU, da maneira como foi “noticiada” pela televisão, em 

que um trem se afasta da estação rumo a um céu nublado, em câmera lenta, com seguidos 

primeiros planos de crianças e velhos, acompanhada de uma melodia triste, faz mais referência a 

uma forma de contar a história (como em Dança com Lobos ou A Lista de Schindler, por 

exemplo), do que a uma determinada versão que se dá ao fato – o mesmo se pode notar, como 

tentarei mostrar, em O Triunfo da Vontade. 

Acontece que para a experiência ser paulatinamente estetizada se faz necessária a re-

apresentação constante de esquemas, a repetição de padrões reconhecidos de comportamento 

diante de determinadas situações. Noutras palavras, é necessário que essas circunstâncias passem 

por um processo de “reprodução” – o que era plenamente possível à época do entre guerras, 

período de que trata Montgomery. O estudo clássico de Walter Benjamin, de 1936, já apontava 

para esse problema, conquanto percebesse na reprodutibilidade técnica um caráter “redentor” e não 

apenas repetidor do status quo. Nesse ensaio, o autor mostrava como o filme poderia possuir um 

caráter “progressivo” e até revolucionário, ao aproximar e fazer expressar em seu seio dois signos 

da sociedade capitalista: 1. a reprodutibilidade, entendida como uma serialidade produzida 

tecnicamente; e, 2. estar essa produção voltada para a fruição em massa.  

 Esse encontro era importante para Benjamin11, pois fazia do cinema um prolongamento das 

artes de maneira geral, levando-as à dessacralização. Como? Por intermédio do choque. Explico: o 

encadeamento de imagens no cinema, conseguido graças ao desenvolvimento de uma narrativa 

própria, vale dizer, com uma sintaxe específica, em grande parte conquistada pela decupagem, 

levaria ao choque, isto é, a um determinado tipo de resposta que guardava afinidade com o 

cotidiano sob o modo de produção de mercadorias em larga escala. Nesses termos, o cinema 

apresentar-se-ía como a arte que melhor conseguiria captar elementos progressivos e, assim, 

                                                           
 11 O choque poderia ser tomado como estratégia ou como ato artístico puro, basta lembrar 
das exposições artísticas de vanguarda, sobretudo do Dadaísmo. Sobre a “função” do 
choque e a constatação benjaminiana de que “O público das salas obscuras é (...) um 
examinador que se distrai”, v. Benjamin, 1980: principalmente 26-7. 
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comunicá-los às camadas populares que acorriam às salas de exibição à época12. Todavia, a outra 

face dessa possibilidade redentora seria a permanência de uma determinada constelação de forças 

quanto mais o cinema repetisse fórmulas e padrões. Nesse ponto, ao invés de trazer a tensão 

arrebatadora da dialética, o filme serviria como mais uma mercadoria (em que as contradições são 

apagadas e resolvidas a partir de fórmulas fáceis, após ter extirpado o caráter explorador da sua 

produção). Destarte, ao invés de cumprir uma missão história (dialética) que, no limite, levaria a 

uma politização da arte, o cinema colaboraria com a estetização da política – fenômeno apontado 

por Benjamin e que manteria relação com o crescimento dos movimentos fascistas de massa, 

altamente estetizados, em detrimento da revolução, que exigiria a politização da arte (Benjamin, 

1980: 28 ou todo o “Epílogo”, pp. 27-8). 

 Assim, não espanta que, hoje, a experiência possa ter sido estetizada e o entretenimento 

tenha redefinido o modo como se concebe a história – como observaram Bill Nichols e Garth 

Montgomery. Aliás, o cinema está repleto de casos que mostram como a imagem-movimento 

determina, até, uma experiência íntima, muitas vezes padronizando-a a partir de uma forma 

esquemática de partilhar a lembrança dos acontecimentos. Umberto Barbaro em seu livro 

Elementos de Estética Cinematográfica, por exemplo, mencionou uma anedota divulgada por 

Eisenstein, pouco tempo após a exibição de O Encouraçado Potemkin: 

                                                           
 12 Camada essa não “educada” para o silêncio e a contemplação, a tela grande oferecia 
lugar à espontaneidade e à participação onde as pessoas conversavam, divertiam-se e 
sofriam, em voz alta e em conjunto. Eisenstein, por exemplo, acreditava que o shoc 
pudesse ser aproximado a, ou, melhor, desempenhasse o papel que a dialética ocupava no 
trabalho de Marx, proporcionando a experiência da “contradição”. Bela Balázs, no 
entanto, foi quem mais claramente indicou a força envolvida nessa “contradição”, a partir 
do encadeamento de imagens no celulóide, ao afirmar que: “Cada plano tomado 
isoladamente está saturado de uma tensão, de um significado latente que é liberado como 
uma faísca elétrica quando o plano seguinte é a ele ligado.” (Balázs, 1970: 118 ou apud 
Xavier, 1977: 43). Haveria, então, uma tensão prestes a explodir, dependendo da 
capacidade do cineasta de juntar os fragmentos, planos, cenas e seqüências registradas no 
celulóide. Em outras palavras, o geral daria sentido às partes registradas isoladamente. 
Desse modo, os filmes poderiam despertar a sensibilidade dos indivíduos sob as relações 
de produção capitalistas, pelo caráter explosivo do encadeamento e do choque. 
Comentando essa perspectiva potencializada pelo cinema, cara a Bela Balázs, diz Ismail 
Xavier: “No nosso século, seria possível uma ativação enriquecedora do olhar humano 
que, graças ao cinema, está cada vez mais apto a abordar com profundidade o real 
através de seus aspectos visíveis. O cinema torna possível a captação do sentido impresso 
no gesto, expresso na face humana ou sugerido pelas linhas dominantes de uma paisagem 
(...) Usando um termo chave no pensamento de Balázs, o cinema revela uma nova 
dimensão: a da ‘fisionomia’ - conjunto de traços que forma uma configuração espacial e 
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 “ (...) um ex-marinheiro do Potiônquim, que participara da revolta e 

emigrara, em seguida, para a Suiça, escreveu a Eisenstein uma carta 

cheia de admiração e entusiasmo pela escrupulosa reconstrução do 

ambiente e dos fatos daquele memorável gesto. O marinheiro recordava 

em particular a cena do toldo na coberta do navio, sob o qual dizia ter 

estado ele próprio, louvando a extraordinária fidelidade de reconstrução. 

Pois bem - fato tão interessante quanto estupendo -, o episódio da 

coberta do encouraçado, o diretor não tinha tirado de nenhuma fonte 

escrita ou referência verbal de testemunhas, mas pura e simplesmente 

inventado!” (Barbaro, 1965: 28 – grifos do autor) 

 Mais do que um caso de verossimilhança, isso é, de apropriação pelo cinema de um fato 

semelhante a outro “ocorrido de verdade”, na qual o ex-marinheiro vê a semelhança entre a vida no 

encouraçado e a revolta na tela de cinema, o que ocorre é uma apropriação da seqüência de planos, 

das imagens em movimento, pela memória de um dos revoltosos. O ato de lembrar, para um 

marinheiro afastado de suas funções, língua, país e amigos, recebe um impulso tão forte para a 

recordação, por intermédio das imagens de Eiseinstein, que substitui a realidade vivida como se a 

imagem da duração das coisas se confundisse com a própria duração. 

 Há uma passagem parecida no filme de Ridley Scott, Blade Runners. Nela, uma das 

replicantes “pensa” ser, realmente, um ser humano, pois pode lembrar e sonhar - algo que poderia 

ser feito apenas por aqueles que tivessem tido a experiência de nascer, viver e morrer, sendo 

marcados física e psiquicamente pela passagem do tempo – ao contrário do replicante, cujo tempo 

de vida correspondia exatamente ao de sua serventia (para o trabalho). Sem a dissipação, o 

consumo sem sentido, a corrupção da passagem, não haveria lembrança ou sonho, apenas a vida 

sobreposta a um modelo de espaço, ou seja, o tempo concebido como algo que pode ser medido e 

numerado (os replicantes tinham um tempo de vida determinado desse modo). Por isso, no filme, 

uma replicante que sonha e lembra, só o faz por ter tido imagens - em movimento e instantâneas - 

instaladas em sua memória(!). Um retrato cruel, vê-se, da estetização das experiências mais 

                                                                                                                                                                                 
visível (um rosto, por exemplo) capaz de significar algo não espacial e não visível (uma 
emoção ou intenção, por exemplo) .” (Xavier, 1977: 45). 
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íntimas13. Contudo, o personagem do filme não é o marinheiro de 1906. Numa sabe-se que foram 

instaladas referências imagéticas, como planos cinematográficos, pelos quais ela sonha e acredita 

que é humana. Noutro, trata-se de um marinheiro ligado à armada russa e participante de uma 

revolta que envolve grande tumulto. No último caso, há, portanto, a “experiência” envolvida, ou 

seja, referências nas quais as lembranças e os sonhos podem ser e são forjados. Todavia, o que 

mostra a carta do marinheiro “verdadeiro” do Potemkin é uma sobreposição de duas imagens, a do 

seu cotidiano na armada russa e aquela assistida  no cinema. Sua memória demonstra o quanto há 

de “atual” na re-construção do passado, não diferençando o “acontecido de fato” e a  “invenção de 

uma forma de mostrá-lo”. O que faz das imagens cinematográficas um poderoso meio de 

justaposição à lembrança ou, ainda, uma organizadora de traços mnêmicos a partir da referência da 

tela grande. Se se quiser, um poderoso meio de estetização da experiência14. 

 Ora, a conjunção de todos esses fatores (reprodutibilidade técnica, fruição em massa, o 

caráter pré-conceitual da imagem e a força de “realidade” que possui a imagem-movimento, no 

limite, confundindo “a imagem das coisas com a imagem da duração das coisas”) aparece de 

                                                           
13 O próprio detetive especialista na captura de replicantes, ao final do filme, tem colocado 
em dúvida um de seus sonhos recorrentes (um unicórnio). 

 14 Freud, em A Interpretação dos Sonhos, naquilo que poderia ser chamado de sua 
revisão bibliográfica, aponta como uma das causas para o esquecimento “natural”  que 
temos dos nossos sonhos o fato de que ele “...tenha ocorrido apenas uma vez [e temos 
uma facilidade maior em] (...)  reparar mais depressa naquilo que possa ser percebido 
repetidamente” (Freud, 1999: 62 – v. também 61 – 65). Tendo vivido a experiência 
apenas uma vez, embora durante a vigília, e assistido ao filme de Eiseinstein mais de uma 
vez, o marinheiro poderia ter ajustado os detalhes não retidos pela memória. Nesse ponto, 
parece ser clara a forte atuação do presente na reconstrução do passado, na trilha de 
Halbwach (o trabalho do autor é muito complexo e mereceria atenção maior; por ora, 
apenas como referência, remeto o leitor à argumentação sobre A lembrança individual 
como limite das interferências coletivas, In Halbwachs, 1990: 47-52, sobretudo p. 49). 
Entretanto, com um complicador: isso está sendo realizado pelo cinema (uma vez a 
“experiência” estar sendo repetida na tela). Nesse sentido, o marinheiro russo assemelha-
se à replicante do filme de R. Scott, pois sua lembrança já se tornou a seqüência inventada 
/ montada por Eisenstein. É ainda mais interessante a carta do marinheiro se levamos em 
consideração os inúmeros cortes dessa obra. Afinal, não há um desdobramento dos 
acontecimentos mas uma maneira de apresentá-lo a partir de um sentido geral, do todo, 
pois as partes oferecem o “choque”.  Comentando o trabalho do diretor, diz Virilio: 
“Tanto o diretor quanto os futuristas têm em comum o fim da organização do pensamento 
de acordo com a linearidade euclidiana e a pretensão de alcançar a equivalência entre a 
visão humana e a propulsão energética. O diretor negligencia voluntariamente o caráter 
narrativo do roteiro em benefício do efeito técnico, do aperfeiçoamento dinâmico das 
tomadas(...)” (Virilio, 1993: 31 – grifos meus). Isso significa inventar, com a utilização da 
câmera, sentidos de profundidade e extensão que não tenham mais nada a ver com as 
dimensões habituais. Simultaneamente, acrescente-se, um novo hábito é criado: o da 
“estetização” da “representação” das coisas e dos acontecimentos. 
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modo marcante nos filmes de Leni Riefenstahl, sobretudo em O Triunfo da Vontade e nas duas 

partes de Olympia. Neles, todos os esquemas do que é considerado espetacular, extraordinário 

(como as tomadas em ângulos insólitos, o movimento da câmera, os planos construídos de modo a 

darem à imagem na tela a dimensão da epopéia), harmônico (as marchas ritmadas, o écran 

pulsando pela dança de estandartes, bandeiras e militantes uniformizados, os detalhes 

rigorosamente ajustados e encaixados no quadro, etc.) e demonstrativo de felicidade (canções 

alegres, exercícios em grupo, a multidão vibrante nos estádios) são explorados exaustivamente pela 

cineasta15, em grande medida contribuindo para a divulgação (propagação) do nazismo, é certo, 

mas também (e esse é o interesse desta investigação) para reforçar uma tendência ainda hoje 

vitoriosa, qual seja, a da transformação de todos os conteúdos numa forma agradável de ser 

vista, divertida, esportiva ou triste (pouco importa, desde que emocionante). 

  *  *  * 

Ocorre que O Triunfo da Vontade e Olympia são normalmente vistos como filmes de 

propaganda auto-explicativos, ou, também, às vezes, “documentários”, de interesse histórico e 

jornalístico, para se saber como era a Alemanha, sob o nazismo. Como mencionei antes e 

explicarei na Metodologia, não pretendo discutir nenhuma dessas duas questões, seja a da 

propaganda, âmbito no qual outros cineastas do Reich atuaram de modo muito mais incisivo e 

ignóbil16; seja a da imagem como “documento” da “realidade”, caso em que seria necessário, antes, 

delimitar como e quando o que é filmado pode ser considerado “prova do acontecimento”. Ambos 

os empreendimentos exeqüíveis, sem dúvida, mas fora desta argumentação. 

Em vista disso, como o intuito é relevar o caráter estético da obra da cineasta, distinguirei, a 

partir de agora, uma trajetória crítica alternativa que ajudou a construir o “problema estético” em 

Leni Riefenstahl. Para tanto, passarei, brevemente, por dois autores fundamentais: Siegfried 

                                                           
15 Não menciono e nem exploro os avanços técnicos das lentes utilizadas por Leni 
Riefenstahl desde A Luz Azul, que mostrava o quanto a cineasta estava familiarizada com 
os meios tecnológicos de ponta, à época. Das características mencionadas acima, a 
presença da narração do evento e a utilização da câmera em velocidade reduzida, tornando 
os movimentos mais pausados, ritmados e harmônicos,  foram determinantes para o 
espetáculo visual de Olympia. Em O Triunfo da Vontade, a ausência da narração em off 
talvez tenha sido o responsável por um certo hermetismo que tendeu a acompanhar o 
filme quando sua exibição ocorria em cidades pequenas ou afastadas dos grandes centros. 
16 Casos de filmes como O Judeu Süss e de cineastas como Hippler, por exemplo. Volto a 
isso mais adiante, ao tecer um breve painel da cinematografia alemã sob Goebbels – mais 
de duas mil obras, como adverte Palmier, 1983: 99-100. 
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Kracauer – em virtude da importância histórica do seu De Caligari a Hitler -, e Susan Sontag, 

herdeira, até certo ponto, das análises do sociólogo alemão, e a primeira a sugerir o deslocamento 

do debate em torno da cineasta, do campo das relações políticas para o do “fazer artístico” 17. Essas 

duas referências teóricas não tomaram O Triunfo da Vontade como uma manifestação da mistura 

fascinante de informação e entretenimento, ou do clichê, filmado em ângulos insólitos (conforme 

mencionado acima). Todavia, por intermédio desses autores18, saindo do registro do 

“documentário” e da propaganda, é possível perceber como a “atividade” da câmera de Leni 

Riefenstahl explorou a celebração dos ângulos não habituais, transformando as cansativas e 

repetitivas seqüências de marcha militar, em imagens extraordinárias, colossais e insólitas que 

fascinavam, além de informarem. 

O primeiro deles, Kracauer, preparava o terreno para esse tipo de análise a partir dos 

desdobramentos da sua hipótese (mais ampla), de que a câmera, por meio da “atividade” que 

realiza, seria uma maneira de recuperar os detalhes do cotidiano que a aceleração da vida, no 

capitalismo, havia prejudicado. Em outros termos, mesmo que o autor não estivesse analisando a 

fundo as obras de Leni Riefenstahl, o crivo proposto por ele permitiria um olhar diferente (sobre O 

Triunfo da Vontade) que não o da mera propagação de idéias políticas19.  

Creio ser possível fazer essa afirmação tendo em vista que, para o sociólogo, “Os filmes de 

uma nação refletem a mentalidade20 desta, de uma maneira mais direta do que qualquer outro 

                                                           
17 Trata-se do artigo intitulado “Fascinante fascismo”, de 1974, publicado no Brasil em 
1986, como parte do livro Sob o Signo de Saturno, pp. 59-83. Os temas ali abordados são 
polêmicos e vão desde a erotização proporcionada pelo visual fascista (em comparação 
aos movimentos de esquerda, insossos e descuidados quanto à forma) no universo 
sadomasoquista gay (repleto de personagens vestindo uniformes SS), e as metáforas 
sexistas do Minha Luta (herdeiras, segundo ela, de Wagner e Nietzsche), até a análise 
dos filmes de montanha do Dr. Fanck. 
18 A escolha de Siegfried Kracauer (e não de Arnheim ou Bazin, a tríade clássica das 
análises cinematográficas, na opinião de Sorlin) para esta Introdução advém da maior 
proximidade do sociólogo com a questão do nazismo, na Alemanha. No correr do texto, 
porém, outras abordagens serão citadas. 
19 Rigorosamente falando, o sociólogo colocou O Triunfo da Vontade no campo da 
propaganda. Entretanto, realçou o trabalho da artista em virtude da sua capacidade de 
enquadrar na tela as massas organizadas, seguindo o exemplo da tradição cinematográfica 
alemã, sobretudo o de Fritz Lang, em Os Nibelungos. 
20 Mentalidade não é um caráter nacional fixo, mas dispositivos ou tendências 
prevalecentes numa determinada época e em determinado estágio de desenvolvimento. 
Longe, portanto, de estabelecer padrões de caráter nacional, o que foi proposto por 
Kracauer era a busca de um “padrão psicológico de um povo numa determinada época”, 
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meio artístico (...)”, por duas razões: em primeiro lugar, porque os filmes nunca são produções 

isoladas e nem de um único indivíduo; em segundo, porque são destinadas a populações anônimas, 

para satisfazer “...os desejos das massas”. (cf. Kracauer, 1988: 17). Em decorrência, conforme 

acreditava, os filmes refletiriam não os credos abertamente pregados, mas “... dispositivos 

psicológicos – essas profundas camadas da mentalidade coletiva que se situam mais ou menos 

abaixo da dimensão da consciência.” (Kracauer, 1988: 18) 21. Conquanto outros mídias possam 

colaborar para trazer à luz as camadas sub-conscientes, o cinema, particularmente, graças àquilo 

que chamou de “atividades da câmera” (como os cortes e os recursos especiais), responsáveis pelo 

esquadrinhamento do mundo visível, seria o instrumento mais adequado para conseguir tal intento. 

Baseado numa conferência de Panofsky, para quem, no cinema, o espectador está fisicamente fixo, 

mas esteticamente em movimento22, Kracauer acreditou ver ali a identidade entre o olho humano e 

as lentes da câmera que, ao captarem o movimento, desempenhariam “...uma missão inata de 

desentocar minúcias” (Kracauer, 1988: 19 – grifo meu). Essa característica proporcionaria 

perceber mais da vida interior, pois “Ao gravar o mundo visível – não importa se a realidade 

                                                                                                                                                                                 
em outras palavras, uma história psicológica, e não política, social, econômica ou cultural 
(cf. Kracauer, 1988: 20). 
21 Dizia o autor: “Os filmes de uma nação refletem a mentalidade desta, de uma maneira 
mais direta do que qualquer outro meio artístico, por duas razões: Primeiro, os filmes 
nunca são produto de um indivíduo. (...) Em segundo lugar, os filmes são destinados, e 
interessam, às multidões anônimas.” (Kracauer, 1988: 17). Ao ser feito, dizia, um filme 
não depende única e exclusivamente da vontade do diretor, mas de toda uma equipe de 
técnicos, especialistas em cenários, iluminação, cacoete de atores e atrizes, etc.. Diferente 
do escritor de um livro ou de um artigo, do fotógrafo e do locutor de rádio, o filme 
oferecia imagens produzidas coletivamente, como uma fábrica de mentes imprimindo no 
celulóide uma fabulação que as transcendia. Noutra ponta do processo, isso determinaria a 
íntima conexão com a multidão anônima que procuraria o cinema para se divertir, sonhar, 
fugir da realidade, etc. Kracauer cita Pabst e Pudovkin para alicerçar seu argumento, 
baseado numa idéia de Balázs, de que o filme traria traços comuns de várias pessoas, ao 
invés do arbítrio de uma só. Todavia, vale lembrar as experiências famosas de Lang, que 
não gostava de ouvir a opinião de ninguém quando havia decidido por uma cena (sobre a 
conduta de Lang, que dava ordens desde antes de descer do carro, ao chegar ao estúdio, 
acompanhando os mínimos retoques de maquiagem e que não deixava a sala de montagem 
até que tudo estivesse concluído, ver Luiz Nazário, As Sombras Móveis, pp. 207-78). 
22 “... o espaço apresentado ao espectador é tão móvel quanto o próprio espectador. Não 
apenas corpos sólidos se movimentam no espaço, mas o próprio espaço se move, 
mudando, virando, se dissolvendo e se recristalizando (...)” (Panofsky, apud Kracauer, 
1988: 18-9). 
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vigente ou um universo imaginário -, os filmes proporcionam a chave de processos mentais 

ocultos”. (Kracauer, 1988: 19)23. 

Ocorre que, na visão de Kracauer, esse papel desempenhado pela câmera transcendia ao 

filme, isto é, ao produto fílmico, em virtude das possibilidades que o material encontrado no 

celulóide fornecia para a detecção da “mentalidade” de um povo. Assim, os filmes de uma 

determinada época se encaixavam entre si, dialogavam e se completavam, traçando um painel, um 

panorama ou um cenário (por meio de imagens em movimento), dos sonhos e frustrações que 

passavam despercebidos pela corrida frenética do dia-a-dia. Em vista disso, o autor advertia (logo 

no prefácio do livro, escrito em 1946 e publicado em 1947), que o escopo da análise não eram os 

filmes em si mesmos, mas levar a um conhecimento maior da Alemanha pré-Hitler, pois, conforme 

acreditava, esse procedimento permitia expor: 

“... as profundas tendências psicológicas predominantes na Alemanha de 1918 

a 1933, tendências que influenciaram o curso dos acontecimentos no período 

de tempo acima mencionado e que terão de ser levadas em consideração na 

era pós-Hitler. (...) Também acredito que estudos deste tipo podem ajudar na 

elaboração de filmes – sem falar nos outros meios de comunicação – que irão 

efetivamente colocar em prática os objetivos culturais das Nações Unidas.” 

(Kracauer, 1988: 7 – grifos meus). 

Consequentemente, os filmes alemães da época pré-Hitler poderiam ser vistos como a 

elaboração coletiva de uma mentalidade marcada por montanhas, prestidigitadores, Faustos e 

Mabuses, revelando, retrospectivamente, como os dispositivos psicológicos (para usar os termos do 

autor) do povo alemão esperavam o herói que viria espezinhar tanto os problemas internos – a 

hiperinflação, a fome, o desespero, o desemprego - quanto os externos – a humilhação de 

                                                           
23 Kracauer trabalha com a noção de repetição de “hieróglifos visíveis”, tomado de Horace 
Kallen (pesquisador de cinema), para concluir que estes não aparecem apenas nos filmes 
de sucesso, mas estão dispersos nos mais variados filmes, dos mais variados níveis – 
razão, aliás, pela qual estuda “... a história dos temas que permeiam filmes de todos os 
níveis” (cf. Kracauer, 1988: 20). Nesse sentido, a Alemanha pré-nazista vivia as 
propensões de uma classe média que podiam ser detectadas em todas as camadas. Em 
vista disso, na visão do autor, o cinema alemão encontrou o seu alicerce e seus temas 
justamente nos sonhos burgueses dessa classe, pois sendo as características nacionais (não 
as causas, mas) “... efeitos de ambientes naturais, experiências históricas, condições 
econômicas e sociais (...) já que todos somos seres humanos, é de se esperar que fatores 
externos semelhantes provoquem reações psicológicas análogas em toda parte.” 
(Kracauer, 1988: 21). 
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Versalhes e a conseqüente dívida a ser paga aos países vencedores. Por esse motivo, ao final de seu 

livro, antes de entrar em considerações sobre a propaganda e os filmes de guerra feitos durante o 

nazismo, em poética passagem, Kracauer concluiu que: 

“Irremediavelmente enterrada na regressão, a maioria do povo alemão não 

pôde escapar da submissão a Hitler. Como a Alemanha concretizou o que 

havia sido antecipado por seu cinema desde os seus primórdios, importantes 

personagens cinematográficos se tornaram verdadeiros na vida real. (...) 

Homunculus apareceram em carne e osso. Autonomeados Caligaris 

hipnotizaram inumeráveis Cesares, levando-os ao assassinato. Raivosos 

Mabuses cometeram fantásticos crimes impunemente, e loucos Ivans 

perpetraram loucuras inacreditáveis.” (Kracauer, 1988: 314). 

Como se vê, tudo se encaixa. Caligari sai da quermesse, do hospício e das telas para os 

comícios espetaculares de massa, essa última, como diz Kracauer, reunião de Cesares cansados do 

repouso eterno, deixando de matar apenas aqueles a quem predissessem o futuro para se dedicarem 

à destruição em larga escala, de tudo e de todos. Porém, conquanto poético o texto, e mesmo que o 

discurso de Hitler desse margem a essa interpretação (“Sigo meu caminho com a segurança de um 

sonâmbulo”, o que fazia do Führer um Cesare e não Caligari), menos do que um prestidigitador, o 

líder alemão foi um homem comum conduzido ao poder pelo voto popular, o mesmo que, à época, 

elegia deputados comunistas. Seus seguidores, mais do que persuadir pessoas hipnotizadas e 

indefesas, devotaram grande atenção à opinião pública, utilizando-a como norte, de modo a 

reforçá-la e a amplificá-la, o que os distanciava muito dos Mabuse e Caligaris que hipnotizaram, 

seduziram, prometeram e enganaram suas vítimas. 

Mesmo assim, e para não entrar nas críticas à teoria do reflexo, dirigidas a Kracauer e a 

seus seguidores, é digna de nota a engenhosidade do autor, descortinando a perspectiva pela qual a 

câmera é entendida como “atuando” na captação de detalhes despercebidos do cotidiano. Por essa 

hipótese, tivesse ele se debruçado sobre o filme de Leni Riefenstahl, provavelmente detectaria 

detalhes do cotidiano de uma cidade como Nuremberg (a antípoda de uma metrópole moderna, 

como Berlim), a multidão na rua, rostos em primeiríssimos planos, a “massa dançante”, o líder e 

seus símbolos em diversas tomadas, a saudação apoteótica nazista, enfim, tudo o que, dentro da sua 

hipótese, poderia se encaixar como material de análise. Talvez, até, nessa linha de pesquisa, 
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pudesse se dizer que o colossal esforço para a consecução da obra de Leni Riefenstahl fosse o 

coroamento do sonho alemão, pois em grande medida a militarização daquele país reforçou a 

crença de que as ruas das cidades estavam, finalmente, livres da violência (discuto e exploro essa 

idéia nos capítulos da tese), em contraponto, por exemplo, às imagens de insegurança e penúria 

presentes no Rua de Lágrimas, da década de 20. 

Entretanto, a construção teórica do problema estético presente em Riefenstahl coube à 

ensaísta (fotógrafa, cineasta e crítica) Susan Sontag. Assumindo a herança de Kracauer na análise 

fílmica, de um lado, e estabelecendo instigantes associações a partir das situações eróticas nas 

quais o fascismo se manifesta, contemporaneamente, de outro, a autora foi a primeira a, 

definitivamente, deslocar o debate das acusações de simpatias políticas para o fazer artístico de 

Leni Riefenstahl. É claro que para isso Sontag teve de desprezar o movimento como característica 

constitutiva do cinema, o que lhe permitiu aproximar filmes como O Triunfo da Vontade e 

Olympia das fotografias dos Nuba. Em contrapartida, foi graças a esse procedimento que ela pôde 

ver, naqueles trabalhos, o corpo como o local privilegiado no qual incidem os ideais de beleza e 

harmonia (ambos, por sua vez, intimamente relacionados àquilo que é considerado saudável e não 

habitual, em outras palavras, a celebração da beleza pela negação do que é médio, comum e 

cotidiano24). Como Sontag fez isso? 

Numa leitura radical da interpretação da autora, é possível dizer que a estética “fascista” de 

Leni Riefenstahl se caracteriza menos pela presença na tela da suástica ou de Hitler, do que pela 

associação ali promovida entre o ideal de beleza e o corpo (síntese orgânica e harmônica de tudo o 

que é vivo, natural e saudável). Como conseqüência, o debate em torno do passado da cineasta vai 

sendo paulatinamente deslocado para um desdobramento atual daquilo que as suas imagens 

mostram: a permanência de uma “estética fascista”, que não foi soterrada ou vencida em 1945. O 

que chamava a atenção da ensaísta era o fato de estar a ocorrer um insidioso processo (detectado 

por ela) de reabilitação da “artista” Leni Riefenstahl, como se o problema dos seus filmes ou 

fotografias fossem os detalhes mostrados, e não a maneira como isso era feito. Noutros termos, era 

como se O Triunfo da Vontade não passasse de um ponto na sua trajetória, momento este no qual 

ela teria cedido às pressões do poder político alemão e, em seguida, finda a guerra, 

“desnazificada”, julgada e absolvida. 
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Conforme advertiu, essa reabilitação decorria de “uma característica das sociedades 

liberais” de, sazonalmente, “perdoar” figuras associadas a momentos (ou a fatos) pouco simpáticos 

da história, ao contrário dos regimes totalitários, como o da ex-URSS, onde a reabilitação se daria 

por determinação oficial. 

“(... )Nossas reabilitações (as das sociedades liberais) são mais suaves, mais 

insinuativas. Não que o passado nazista de Riefenstahl tenha-se tornado 

subitamente aceitável. É que simplesmente, com a virada da roda cultural, 

deixa de ter importância. Ao invés de isentar do alto uma versão congelada da 

história, uma sociedade liberal resolve essas questões aguardando por ciclos 

de predileção para eliminar a controvérsia.” (Sontag, 1986: 67). 

Isso poderia ser comprovado pelas celebrações das quais Leni Riefenstahl foi objeto nos 

primeiros anos da década de 70, sendo, inclusive, considerada pelas feministas um símbolo de luta 

no campo do cinema25. Além disso, chamava atenção o fato de que a publicação do livro de 

fotografias Os últimos Nuba trouxesse uma biografia apócrifa de Riefenstahl, como se os dados ali 

presentes fossem a fonte verdadeira e neutra das informações sobre a cineasta. Assim, Sontag faz a 

sua crítica incidir em duas frentes: a primeira, corrigindo os dados biográficos a partir de 

referências históricas (nem sempre confiáveis, também); a segunda, e muito mais interessante, 

assinalando a “... mudança de atitude em relação a Riefenstahl (que) repousa nos novos e mais 

bem-sucedidos destinos da idéia de beleza.” (Sontag, 1986: 67)26. 

Julgo mais interessante a segunda via, pois, nesse ponto, a investigação de Susan Sontag 

abandona as relações políticas da cineasta com o Reich, para se dedicar a perceber o que há de 

comum entre a maneira como os Nuba são fotografados e os planos cinematográficos de O Triunfo 

da Vontade e Olympia. Destarte, por mais que a artista tivesse conseguido manter a sua imagem 

afastada da de Hitler, restaria, ainda, um aspecto crucial a ser estudado: a concepção de arte 

divulgada seja pela fotógrafa dos negros africanos, seja pela cineasta do nazismo. A pista para essa 

                                                                                                                                                                                 
24 Como será mostrado mais abaixo, a celebração da beleza pela negação do cotidiano 
implica, necessária e simultaneamente, a estetização deste. 
25 Apresento essas informações com mais detalhes n’ Apresentação de Leni Riefenstahl. 
26 Sobre o ressurgimento de Leni Riefenstahl para o mundo artístico, ver  “Sob o Signo de 
Saturno”, pp. 67 e segs. 
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investigação seria dada pela própria Leni Riefenstahl, ainda que inadvertidamente, ao afirmar à 

revista francesa Cahiers du Cinéma: 

“Eu posso simplesmente dizer que me sinto espontaneamente atraída por tudo 

que é belo. É, a beleza, a harmonia. (...) O que quer que seja puramente 

realista, uma fatia da vida, que é mediano, cotidiano, não me interessa... Sou 

fascinada pelo que é belo, forte, saudável, que é vivo. Busco a harmonia. 

Quando a harmonia se produz, eu sou feliz. (...).” (Riefenstahl, apud Sontag, 

1986: 68). 

O problema, pela ótica da ensaísta, é menos com a pessoa de Riefenstahl e as suas filiações 

(ou amizades) políticas do que com a concepção de beleza, defendida nessa linhas. Concepção essa 

que enxerga a beleza e a harmonia como sinônimos, ao mesmo tempo que coloca a cotidianidade, a 

média, o normal como pólos contrários a ela. 

Como assinalou Sontag, pode-se perceber a coerência estética da cineasta alemã não apenas 

nas fotografias dos Nuba, de compleição física rara em tribos africanas (conforme informação da 

própria Riefenstahl), como também no corpo dos atletas filmados nas Olimpíadas de Berlim, em 

1936, e nos desfiles diante do Führer, em O Triunfo da Vontade. Em comum, todas essas 

manifestações celebrariam o “... renascimento do corpo e da comunidade(...)”, em grandes 

ocasiões festivas – como é o caso dos rituais de guerra dos Nuba, o IV Congresso do NSDAP e os 

Jogos Olímpicos de 1936 -, ou seja, em situações extra cotidianas e, portanto, distante da média e 

da fatia de realismo que tanto incomodava a artista. Conseqüentemente, a celebração da vida, do 

que é vivo, a produção da harmonia, em suma, do belo, encontraria no corpo (e por intermédio do 

corpo) a maneira de separar a simples regularidade da manifestação da harmonia. 

Interessante notar, porém, que a negação da vida ordinária e regular se deu pela estetização 

do próprio cotidiano, ou melhor, baseada em procedimentos que buscaram a relação entre a beleza 

e a harmonia nas formas espetaculares, majestosas, épicas, e que, simultaneamente, deveriam ser 

consideradas exemplos não apenas do clássico (a perfeição por excelência) como, também, do 

saudável. Nesse sentido, longe do diário, do comum, da média, da falta de clareza e do doentio. 

Entretanto, Sontag explica essa relação a partir da associação dos movimentos 

conservadores - como os Nazi-Fascistas - a símbolos, a mitos ou a lembranças de um passado 

glorioso, assegurado por um espaço vital regado pelo sangue (a consangüinidade) e os sentimentos 
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comunitários (que, em geral, são sempre mencionados, quando se pensa nos artistas que 

produziram sob os auspícios de governos autoritários, às vésperas da Segunda Guerra Mundial). 

Nesses termos, ao invés de enfrentar Leni Riefenstahl no campo das informações e contra-

informações a respeito de sua atuação como artista, na Alemanha hitlerista, Sontag vai aproximar 

tanto O Triunfo da Vontade quanto Olympia, produções anteriores à guerra, das fotos dos Nuba, 

bem posteriores, como exemplos coerentes de um sentimento geral anti-capitalista, expresso num 

desejo de retorno ao corpo, o bastião da natureza diante das mentes intelectualistas, tecnológicas e 

industriais do início do século XX. Dos militantes uniformizados aos músculos retesados dos 

atletas e, desses, ao nu dos guerreiros negros, a estética de Leni Riefenstahl estaria alicerçada numa 

concepção de corpo como síntese da harmonia, da saúde e da fuga do cotidiano – corpo este que, 

paradoxalmente, é também a síntese da corrupção do tempo (pois o tempo inscreve nele suas 

marcas, envelhecendo-o), da regularidade (nada exige mais hábitos do que ele) e do assalto das 

paixões (das doenças, de modo geral). 

Pode-se depreender daí que o nazismo da cineasta não estaria demarcado pelos detalhes das 

bandeiras e uniformes (o que seria óbvio demais), ou pelo desprezo aos atletas negros dos Estados 

Unidos, na montagem do filme oficial dos jogos de 1936. Por esse novo foco, tanto as coxas 

quanto o semblante de Jesse Owens (generosamente enquadrados durante as provas que disputou e 

venceu), bem como o corpo dos Nuba fotografados em nu frontais, ao invés de servirem de álibi a 

Leni Riefenstahl em relação às acusações de arianismo artístico, ao contrário, reforçariam ainda 

mais a tese de que sua arte visava um retorno à natureza e, por isso, nunca deixou de flertar com o 

desejo de retorno, conservador antes de mais nada, presente nos movimentos nazi-fascistas. Como 

sentenciou Sontag: 

“Eles resultam diretamente dos filmes de Fanck nos quais ela estrelou e do seu 

próprio A Luz Azul. As ficções alpinas são histórias de aspiração a lugares 

altos, de desafios e provocações do primitivo, do elemental; são sobre a 

vertigem ante o poder, simbolizada pela grandiosidade e beleza das 

montanhas. Os filmes nazistas são épicos de uma sociedade alcançada, onde a 

realidade cotidiana é transcendida pelo autocontrole extático e pela 

submissão; eles são sobre o triunfo do poder. (...) No primeiro painel, os filmes 

de montanha, pessoas pesadamente vestidas esforçam-se para o alto, com o 

objetivo de se experimentarem na pureza do frio; a vitalidade é identificada 
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com a provação física. No painel do meio, os filmes feitos para o governo 

nazista: Triunfo da Vontade utiliza grandes tomadas de imagens de massas 

concentradas alternando com close-ups que isolam uma paixão singular, uma 

simples e perfeita submissão: numa zona temperada, gente bem apessoada e 

uniforme agrupa-se e reagrupa-se, como se estivesse buscando a coreografia 

perfeita para expressar sua lealdade. Em Olympia, o mais visualmente rico de 

todos os filmes (que utiliza tanto os verticais dos filmes de montanha quanto os 

movimentos horizontais característicos de Triunfo da Vontade), figuras 

extenuadas e sumariamente vestidas em busca do êxtase da vitória sucedem-se 

umas às outras, ovacionadas por fileiras de compatriotas nos palanques (...) ” 

(Sontag, 1986: 69-70)27. 

A análise de Sontag, em relação aos filmes de montanha, particularmente A Luz Azul, 

como se vê na citação acima, nada deve àquelas de Siegfried Kracauer28. Nesse sentido, a olhar 

pelo prisma oferecido por esse sociólogo (assumido por Sontag), os filmes subseqüentes de 

                                                           
27 Segundo Kracauer, o filme de montanha foi um gênero exclusivamente alemão, 
“descoberto” e “monopolizado durante a era republicana” pelo “Dr. Arnold Fanck (cf. 
Kracauer, 1988: 133).  A Luz Azul, filme de Leni Riefenstahl, por seu turno, teve 
participação de Fanck durante a montagem - essa versão, entretanto, não vinga, sendo a 
cineasta a estabelecer as seqüências que hoje se conhecem (sobre isso, ver o documentário 
de Ray Müller A Deusa Imperfeita - “Macht der Bilder: Leni Riefenstahl”, de 1993; no 
Brasil, ele foi exibido na VI Mostra Banco Nacional de cinema, em 1994). Interessante, 
sobre a vida e a importância do assim chamado Dr. Fanck, geólogo de formação (o que 
explica a paixão pelas montanhas), é que ele foi colega de Lênin, na Universidade de 
Zurique. Apaixonado por fotografia e montanha, dedicou-se ao cinema depois de ter 
servido como membro da inteligência alemã na primeira guerra mundial. Foi o mentor 
intelectual de Leni Riefenstahl (seja em relação ao cinema, pois foi ele quem primeiro 
utilizou o slow e o fast motion em experiências cinematográficas, seja em relação à 
literatura e à filosofia, tendo apresentado as obras de  Hölderlin e de Nietzsche à cineasta. 
Além disso, foi o pioneiro em documentários sobre montanha, como The fight with the 
mountain e The miracle of the Snowshoe. 
28 Esse sociólogo identificou na cultura alemã o elemento de “culto” presente na prática do 
alpinismo. A propósito do filme de Fanck Avalanche, de 1930, estrelado por Riefenstahl, 
o autor viu a semelhança entre as nuvens dos filmes de montanha e os seus valores 
altaneiros, com as massas de nuvens que envolviam o avião do Führer, na abertura de 
Triunfo da Vontade (v. Kracauer, 1988: 300). Como assinalou, o que era esporte em 
países como a Suíça e a Áustria, logo assumia o caráter sagrado para o alemão, que via a 
planície como o lugar da corrupção em contraponto aos ideais mais nobres da montanha. 
Mais informações sobre essas questões podem ser encontradas nos comentários de 
Kracauer quanto ao significado dos preparativos e do ato de escalar montanhas para o 
alemão (cf. Kracauer, 1988: 133 e segs.; sobre o caráter de “culto” a esses esportes, há 
ainda uma nota de fim de capítulo justificando o termo, cf. página 134 e, depois, 138). 
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Riefenstahl teriam um significado muito claro, qual seja, o ato de escalar a montanha seria uma 

fuga da civilização, quer dizer, da democracia e do parlamentarismo (da República de Weimar), 

rumo ao ar livre, aos valores vigorosos que só aqueles de corpos sadios podem vir a almejar e a 

realizar. Portanto, para que os valores sadios pudessem descer à planície seria necessária, antes, 

uma “limpeza” (função desempenhada pelo NSDAP). O que se vê em O Triunfo da Vontade, o 

segundo painel, seria a reconquista da cidade, da planície, numa celebração de corpos 

uniformizados em obediência ao Führer, responsável pela volta da harmonia, da hospitalidade e 

dos valores primordiais. Após a conquista, a segurança da nova Alemanha já podia permitir a 

celebração do corpo sem uniforme, saudável e belo, como nas duas aberturas de Olympia. 

Por esse ângulo, as interpretações de Sontag convergiriam com aquelas de Kracauer, não 

obstante a “alma” alemã, preconizada pelo sociólogo como o ponto de partida da sua análise, 

tivesse sido substituída, agora, pelo “novo ideal de beleza”. Todavia, há uma idéia em Sontag, a 

principal, aliás, que é necessário ser retida e explorada: a afirmação de que a noção de beleza 

assumiu determinadas conotações que propiciaram o ressurgimento de Leni Riefenstahl como 

artista: uma certa concepção geral que vai ganhando ares de mito (pois aparece como algo 

definitivo, natural, normal e independente da história e da sociedade em que surgem), de que o 

belo está na harmonia de corpos jovens, atléticos e com músculos delineados e definidos, ao passo 

que a fuga dessa norma evidenciaria um determinado tipo de marginal, qual seja, o envelhecido, o 

gordo, o frágil e o doente. Dentre as obras cinematográficas da cineasta, é Olympia que melhor 

revela o cuidado com uma determinada maneira de mostrar e apresentar o corpo e, mais que isso, 

de oferecer uma imagem do que é um corpo bom, bonito, sadio e que, no limite, poderia vir a 

excluir o diferente, a diversidade, como se fossem uma doença.  

Vale ressaltar que a  preocupação de Susan Sontag com essa “arte” que glorifica o corpo 

humano (a Körperkultur – sobre a qual já haviam comentado Adorno e Horkheimer, 1986: 215-20) 

não é sem motivo, uma vez a denominação de “degenerada”, dada à arte moderna, na Alemanha de 

Hitler, ou as práticas de “sacrifício e eutanásia” executadas contra os próprios alemães, no campo 

da política de saúde pública, ilustrarem muito bem a íntima relação entre a beleza e a saúde numa 

estética que glorifica o físico29. 

                                                           
29 Essa preocupação de Susan Sontag também vai estar presente em dois de seus livros - A 
Doença Como Metáfora e A AIDS e suas Metáforas – além, é claro, de estar 
intimamente ligada à sua história de vida, da qual fez parte a luta e a recuperação contra o 
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Entretanto, como é interessante assinalar, ideais de beleza a partir do corpo coincidem não 

só com a política na era Hitler, mas também com vários elementos associados à busca da vida 

saudável, dentre eles os passeios campestres, o repouso nas montanhas, passar o inverno em países 

mediterrâneos, fazer ginástica, etc.. Mais ainda, podem ser colocadas nesse ról as discussões no 

campo da eugenia (desde o XIX), a criação do movimento nudista, o ressurgimento das poses 

fotográficas (nus masculinos) que remetiam aos clássicos gregos, etc. 30. Deve-se notar, também, 

como aspectos culturais advindos dessas correntes (biologistas, sobretudo) acabaram por 

estabelecer um contraponto “estético” diante das obras dos artistas modernos e, em breve, vieram a 

se tornar o padrão do belo, por excelência. Contudo, ao que parece, a incidência da imagem do 

corpo no mundo contemporâneo, tal como hoje se o vê, ao contrário da ênfase na saúde, aponta 

para uma outra de suas dimensões: o erótico. A imagem conseguida a partir da reprodução técnica 

(fotográfica ou cinematográfica) permite não apenas vê-lo ou assisti-lo, mas possuí-lo (como 

alertou Jameson, mencionado no início da Introdução). O corpo deixa de ser o modelo artístico que 

oferece a superfície onde se inscrevem a biologia e o sexo, apenas, para se tornar a imagem fetiche 

que pode ser colecionada. E isso, penso, tem menos a ver com a vida saudável ou com o retorno ao 

                                                                                                                                                                                 
câncer. Cronologicamente, temos o artigo “Fascinante Fascismo” em 1974, a doença, em 
1975, e a publicação de A Doença Como Metáfora, em 1978. 
30 Essa discussão foi particularmente interessante na Alemanha do pré guerra. Fora do 
padrão “saudável”, a produção seria considerada abstrata, africana, não arte ou,  no limite, 
degenerada (Entartete Kunst). Ironicamente, essa expressão foi tomada de um judeu 
chamado Mas Nordau (1849-1923), do livro “Degeneracy”(1892-3). Nessa obra, a 
degeneração é vista como a manifestação do decadentismo característico do final do 
século XIX. Alguns escritores nazistas, tais como Paul Schultze-Namburg (Art and Race, 
Munique, 1928) e Wolfgang Willrich (The Purification of the Temple of Art, Munique, 
1937) tomaram o termo degeneração como a característica mais forte da arte moderna 
(para essas informações, v. Estética da Destruição, de Peter Cohen). Em contrapartida, 
pregavam a arte sã, aquela que dissesse a verdade sobre a raça germânica, devendo para 
tanto estar fincada no realismo do século XIX e nos motivos clássicos. Destarte, como 
tudo o que estivesse fora do padrão era considerado produto de uma mente não sadia e, 
portanto, doentia, os artistas modernos foram oficialmente chamados de degenerados. 
Sobre a relação corpo, saúde, beleza e biologia, ver Homo Sapiens, também do Sueco P. 
Cohen. Historicamente, o gosto pelo ar livre e puro das montanhas, a busca das alturas, 
etc., ganha força a partir do século XVIII, momento no qual o movimento romântico faz 
sentir a sua força. Antes disso, a idéia protagonizada pelos Alpes era de “horror”, o meio 
do nada, coberto de gelo. No século XVI, os locais de tratamento para doentes e pobres 
conhecerão, paulatinamente, uma mudança de eixo, quando começam a ser construídos os 
primeiros hotéis para receber doentes e turistas ricos. A personagem de Thomas Mann 
(Hans Castorp) em A Montanha Mágica, por exemplo, passa boa parte da história na 
montanha, tratando-se da tuberculose, antes de descer à planície para a guerra. Evento 
esse que, contra o tédio, encontrava na divisa de Marinetti a expressão final corrente 
naquele momento: “Guerra, a única higiene do mundo”. 
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natural, como se depreende das análises de Susan Sontag, e mais com a oferta para a demanda 

crescente de seu próprio consumo, ou seja, consumo das imagens de corpos. 

Se é correto inferir que, à sua época, o filme Olympia glorificou o corpo saudável, hoje, ao 

contrário, umedecidos e lisos, o dorso nu, as pernas torneadas, as coxas riscadas por músculos, o 

tórax endurecido, presentes nas edições artísticas de livros de fotografia, são uma referência não à 

saúde ou à biologia, mas um convite à posse da beleza-fetiche pelo consumo. Contudo, 

independente da vontade de Leni Riefenstahl e conquanto não fosse essa a idéia original de S. 

Sontag, o filme Olympia, ao colocar na tela os movimentos dos corpos em velocidade alterada 

(câmera lenta), enquadrá-los em posições não convencionais, instalar a objetiva em bólidos que 

acompanhavam os atletas (ou em seus corpos, como na maratona), não apenas ressalta um padrão 

estético harmônico, saudável e não cotidiano a partir do físico humano, mas, sobretudo, transforma 

o esporte, o atleta, o corpo e a competição, em si, numa epopéia grandiosa. Assim, menos do que 

glorificar o corpo, o saudável e o natural, há em Leni Riefenstahl o talento de transformar qualquer 

coisa em maravilhoso e extraordinário – inclusive os corais por ela fotografados, como 

mergulhadora que é, no fundo do oceano. 

Dessa perspectiva, e para o desenvolvimento desta tese, Leni Riefenstahl, como artista, 

será entendida não como a precursora de uma determinada maneira de glorificar o corpo, 

mas, fundamentalmente, como aquela que melhor soube transformar o cotidiano numa 

epopéia maravilhosa a partir das técnicas que teve à sua disposição. O que se pretende mostrar 

é que a artista, ao invés de ter ido buscar o insólito no pouco conhecido para fugir à média, 

envolveu o habitual em imagens grandiosas; e que, ao pretender “informar e mostrar ao mundo a 

realidade” alemã, deixou registrado um momento no qual “a imagem da duração das coisas”, por 

intermédio de clichês que se tornam fascinantes, pode vir a substituir a experiência da “imagem da 

coisa”, em decorrência da padronização estética que sofre.  

*  *  * 

Jean-Michel Palmier, no livro L’Expressionnisme Comme Révolte, quando se refere 

diretamente ao cinema produzido durante os doze anos de Alemanha hitlerista, mais de dois mil 

filmes, como lembra, adverte que: 

 “Seria arriscado afirmar que todos os filmes nazistas foram obras medíocres 

de propaganda: é preciso ousar reconhecer que certas obras eram muito bem 
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feitas. Mesmo nos gêneros menos sérios – melodramas, comédias musicais, 

filmes sentimentais – os nazistas ultrapassaram por vezes as melhores 

produções hollywoodianas do mesmo tipo.” (Palmier, 1983: 99). 

Ainda conforme esse autor, enquanto a proposta de analisar uma obra feita sob o nazismo já 

for uma maneira de compactuar com o regime, ou uma peça para uma acusação contra ele (cf. 

Palmier, 1983: 99), pouco se avançará nas pesquisas sobre essa herança civilizacional. Em outras 

palavras, se a investigação de uma obra feita durante os doze anos de nazismo acirra tanto os 

ânimos, muitas vezes inviabilizando a análise, o próprio pathos aí envolvido justifica a urgência 

em enfrentar o problema. Comentando uma exposição ocorrida em Frankfurt, o estudioso francês 

complementa, agora amparado em Horkheimer: 

 “As reações hostis suscitadas pela exposição em Frankfurt, este ano, 

sobre o tema da arte nazista como instrumento de sujeição, são 

simbólicos de uma certa incapacidade de correntes de extrema esquerda 

de compreender a necessidade de estudar o fascismo, de não cobrir os 

olhos diante da realidade, mas de tentar analisar aí a ideologia (...) pois 

as obras não são simplesmente ‘criações malditas’ que é preciso 

exorcizar: são produções do sistema capitalista que não se compreendem 

senão na sua lógica. Os historiadores da arte ou da literatura que 

redigem as histórias da cultura alemã parecem sofrer de amnésia: não 

retêm nada de todas as obras criadas na Alemanha entre 1933 e 1946. 

Como se não houvessem jamais existido. Como se não tivessem sido 

produzidos mais de 2000 filmes (...) que veicularam a ideologia do 

fascismo e que foram admirados por milhões de pessoas. Numerosas 

‘obras nazistas’ foram re-introduzidas no sistema. Não somente certos 

filmes nazistas são novamente distribuídos nos circuitos comerciais, 

resgatados pela televisão alemã, mas é preciso se perguntar com 

Horkheimer se é possível isolar todas as produções  da arte de massas 

que o capitalismo produz cotidianamente. A visão fascistizante que se 

analisa em tal ou qual escritor dessa época não existe sob nossos olhos, 

na França, nas obras contemporâneas louvadas e estimadas?” (Palmier, 

1983: 99-100).  
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Uma das proposta de Palmier é examinar a arte produzida sob o nazismo para tentar 

perceber, ali, algumas manifestações ideológicas31 mais gerais, relacionadas à história do 

capitalismo, de modo a evitar que se caia numa armadilha conceitual no que diz respeito à 

formulação da noção de “estética nazista”. Como o autor salienta, se, por um lado, existem 

elementos caracterizadores desse período, como a mulher de seios avantajados, os motivos rurais, 

etc., por outro lado, não se pode falar de uma estética, de um modo de fazer, que fosse 

especificamente nazista, ou mesmo fascista, num sentido mais amplo. 

De minha parte, não tenho a pretensão de esclarecer nem as manifestações “ideológicas” e 

nem os elementos nazistas, por intermédio do filme. O que pretendo – e nesse ponto há 

consonância com a proposta de Palmier – é não virar as costas para as imagens do “perigo” e do 

“mal”, tão associadas a O Triunfo da Vontade. Se é da arte ser hostil a deus e à fraternidade entre 

os homens, como assinalou Weber, a contribuição que penso oferecer é revelar uma outra forma de 

assistir ao filme. Noutras palavras, “fazer ver” outros desdobramentos de um fenômeno que não 

pode ser “esquecido”: a barbárie na qual está assentada a civilização.  

Por isso, em virtude de ter trazido uma manifestação artística para a análise sociológica e, 

principalmente, da associação imediata ao nazismo proporcionada pelo filme, antes dos capítulos 

resolvi esclarecer qual a Metodologia utilizada e, muito importante, fazer uma Breve Apresentação 

de Leni Riefenstahl. Em seguida, nos cinco capítulos em que está dividida a tese, procurarei 

mostrar como a chegada de Hitler a Nuremberg se assemelha muito a uma grande boda, uma festa 

de casamento em que o noivo, o Führer, vem desposar a noiva, envolta em véus - nuvens. Nesse 

capítulo, chamado de “As Ruínas”, aponto a maneira como a cineasta constrói imagens de júbilo e 

felicidade como se o encontro entre o líder e a “mais nazista das cidades” fosse tirado de um contos 

de fada. Consequentemente, ao invés de discutir se O Triunfo da Vontade é, ou não – e se for, em 

que medida o é - um “documentário”, perseguirei a hipótese de que se trata de um “conto 

histórico”, uma epopéia em que o (ator) herói, desenhado como uma pessoa comum, simples, 

popular, vem desposar Nuremberg, a portadora da tradição alemã. No trecho de filme analisado 

nesse capítulo, mais importantes que a imagem de Hitler serão 1. sua chegada à cidade e, 2. a 

distinção cinematográfica que Leni Riefenstahl opera entre as SS, de negro, filmadas quase sempre 

                                                           
31 A filiação a Horkheimer sem mediação, na citação acima, é, inclusive, questionável. No 
entanto, neste trabalho, não passo pela noção de ideologia. Desse modo, utilizo a citação 
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de modo a permitir associações com a força, a segurança, a impassibilidade e, em suma, a um 

padrão de beleza aceito pela cineasta: o da harmonia física; e as SA, tomadas em movimentos e 

brincadeiras de grupo e, assim, longe da postura militar (e harmônica) em boa parte das seqüências. 

No segundo, “Amanhecer e anoitecer em Nuremberg”, procedo a um pequeno intróito 

tratando da imagerie nazista – via Palmier - do homem e da mulher, do masculino e feminino, do 

campo e da cidade, visando discutir os planos que acompanham o amanhecer (tépido) e o anoitecer 

(seguro), em Nuremberg, diante das atualizações que essas imagens proporcionam: a da segurança 

e da bonança trazidas à nação pelo movimento nazista e o seu líder. Por essa hipótese, a passagem 

da câmera pelo acampamento da militância, das brincadeiras e do banho coletivo, em contraponto 

com o travelling feito para filmar as fortalezas arquitetônicas de Nuremberg (bem como aquelas 

entre o dia e a noite, a casa e a rua, etc.), prenunciam o ocaso da República de Weimar e do 

amanhecer seguro sob o sol que brilha em  Nuremberg. 

Noutra parte, em “Tempo e movimento nas imagens da massa”, exploro o caráter plástico 

das aglomerações. Nesses termos, ao invés de discutir as perspectivas políticas e sociais da 

“massa”, procuro entendê-la como personagem nessa epopéia de Leni Riefenstahl. Isso não 

significa um desprezo em relação às formações sócio-político das “massas”, mas a tentativa de 

abordá-la a partir de um de seus destinos, qual seja, a da sua utilização teatral e, no caso, 

cinematográfica. Como buscarei apontar, as lentes da cineasta dão um destino estético às “massas”, 

subdividindo-as e caracterizando-as como personagens da trama que, por sua vez, só ganham 

visibilidade se atuarem especialmente para as câmeras. 

Adiante, em “A noção sociológica de líder em O Triunfo da Vontade”, retomo, utilizando 

Simmel, a discussão iniciada numa das digressões presentes no primeiro capítulo, quando 

mencionava o conceito de legitimidade de Weber. Finalmente, no último tópico - “As faces do 

herói e as ruas de Nuremberg” - exploro o “papel” desempenhado pela cidade no filme de Leni 

Riefenstahl contracenando com (e, ao mesmo tempo, servindo de palco ao líder-ator) Hitler. 

Como se vê, a preocupação é com as imagens de Leni Riefenstahl, não com o nazismo 

como “fato histórico”. Porém, para encerrar essa Introdução e antes de, na Metodologia, fazer uma 

crítica ao filme tomado como ilustração, quero dar à tese uma “imagem-epígrafe”: a movimentação 

                                                                                                                                                                                 
de Palmier apenas para localizar o meu problema, qual seja, a “denegação” do passado, 
como se ele não fosse parte atuante da história contemporânea. 
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do “...bosque de Birnam, subindo a alta colina de Dunsinane”, de Shakespeare, em Macbeth 

(1981: 165-6). 

Na obra do bardo, esse movimento confirma o presságio que faltava para a destruição final 

de Macbeth - ex-general do exército real, amigo e assassino de Banquo. Após ser abordado por três 

feiticeiras e corroído pela ambição, o sanguinário rei da Escócia volta a encontrar as bruxas, delas 

recebendo a imagem do seu futuro - predito por intermédio de três aparições. Na primeira delas, 

uma cabeça com um capacete manda que ele tenha cuidado com os nobres que o rodeiam; na 

segunda, uma criança ensanguentada, diz: “Ri do poder do homem, porque ninguém nascido de 

mulher pode molestar Macbeth”. Por fim, na última, uma criança coroada e com uma árvore na 

mão sentencia: “Tem um coração de leão; sê arrogante e não te importes com quem proteste, se 

agite ou conspire contra ti. Macbeth só será vencido, quando o grande bosque de Birnam, subindo 

a alta colina de Dunsinane, marchar contra ele.”  

 Ao “ouvir” as três aparições, Macbeth pressentiu o seu triunfo. Afinal, após eliminar a 

nobreza escocesa nada o poderia deter, pois as árvores não sobem colinas e nem pode existir 

homem que não tenha nascido de mulher. No entanto, o rei não prestou atenção no que “viu”. As 

aparições “simbolizavam” a cabeça cortada de Macbeth, que haveria de ser mandada a Malcolm 

por Macduff; Macduff tirado do ventre materno antes do tempo (por isso a criança aparecia coberta 

de sangue); os soldados de Malcolm em marcha, escondidos atrás dos ramos cortados do Bosque 

de Birnam (a criança coroada é Malcolm, o futuro rei). 

Preocupado em ler e ouvir o que as crianças diziam, mas sem prestar atenção às imagens 

das crianças, Macbeth enterrou a sua história de tragédia e desgraça como se o passado tivesse, de 

fato, sido resolvido. Ao evitar olhar para a imagem como algo que merecesse ser interpretado para 

além do que está dizendo e mostrando, Macbeth pode servir como um aviso ao sociólogo 

interessado em compreender uma civilização de imagens clichês. Afinal, ilustrar o nazismo com O 

Triunfo da Vontade é fácil. Olhar para as suas imagens grandiosas e, por meio de um método, 

interpretá-lo na sua especificidade, é a tarefa. 
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METODOLOGIA 

  

Fazer um trabalho “sobre” o cinema exige, de início, a preservação da especificidade do seu 

fazer enquanto arte, o seu processo de realização, como dizia o estudioso italiano Luigi Pareyson 

(1989, 1993). Porém, não será minha preocupação estabelecer uma distinção frontal entre os assim 

chamados filmes de “arte” e os subscritos como “de indústria”. Por um motivo simples: o cuidado 

em preservar o cinema enquanto fazer artístico não significa estabelecer critérios sobre o que faz 

um filme ser ou não de arte. Antes, esse critério é de realização, percebido naquilo que apresenta 

como novidade e criação. 

 Considerando os problemas da estética, Pareyson separou dois conceitos: o de estética e o 

de poética. Um deles, a estética, referente ao fazer, ao perfazer, à per-feição artística; o outro, 

relativo aos variados programas de arte, ou seja, aquilo que numa época, ou para um “gosto”, foi 

ou é entendido como arte. Nesse sentido, classificar o cinema segundo essas categorias implica 

falar de uma poética, de um programa do que se acredita ser, ou não ser, arte. Por outro lado, tomar 

o cinema enquanto uma realização sui-generis, prolongamento do corpo e da técnica que perfaz 

uma obra, é levar em consideração seu caráter estético, ou, mais apropriadamente, sua 

formatividade1. Para a consecução desta pesquisa, assim como para obter respostas mais refinadas 

sobre o “objeto” de estudo, parto do caráter estético do cinema e não de uma poética que coloque 

em discussão o que o cinema é ou não. 

 Continuando, para o autor italiano são recorrentes, na história do pensamento, três 

definições “mais conhecidas da arte”: como fazer, como conhecer, como exprimir. Na 

antigüidade, prevaleceu a primeira, como fazer, acentuando seu caráter fabril, manual e executivo. 

Não houve teorização a respeito e, portanto, a distinção entre a técnica ou o ofício do artesão e 

aquilo que poderia ser propriamente chamado de arte não foi preocupação para os antigos. Com o 

                                                           
 1 Formatividade, como diz Pareyson, é a inseparável união de invenção e produção. Um 
“formar” que é “fazer” e que inventa, ao mesmo tempo, o “modo de fazer”. A realização 
da obra, assim, procede por ensaio para produzir obras que são “formas” (Cf. Pareyson, 
1993: 12 e 13). Daí decorre a distinção entre forma (arte) e formatividade (atividade 
artística), que se pode perceber, inclusive, na vida social, quando a atividade formativa se 
manifesta na invenção de instituições, costumes, etc.: "...em suma, todo momento da vida 
social implica um exercício de formatividade, que se pode acentuar numa deliberada 
busca de efeitos artísticos e dar lugar a formas de arte verdadeiras e propriamente ditas." 
(Pareyson, 1989: 93). 
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romantismo prevaleceu a terceira, a expressão. Não importava a adequação a um modelo ou a um 

padrão externo de beleza, “mas na beleza da expressão, isto é, na íntima coerência das figuras 

artísticas com o sentimento que as anima e suscita” (Pareyson 1989: 29). A arte como 

conhecimento, entretanto, independente de uma época demarcada, apareceu “em todo o decurso do 

pensamento ocidental”. Sua concepção “ora como a forma suprema, ora como a forma ínfima do 

conhecimento”, deixou em segundo plano o aspecto “executivo e exteriorizador” para realçar nela 

um outro caráter, o da arte como visão - seja da realidade sensível em sua plena evidência, de uma 

realidade metafísica superior; ou, ainda, de uma realidade espiritual mais profunda (para isso, v. 

Pareyson, 1989: 29).  Diz o autor a respeito: 

   "...deve-se concluir que, se a arte é conhecimento, ela o é no modo próprio e 

inconfundível que lhe deriva do seu ser arte, de modo que não é que a arte seja, 

ela própria, conhecimento, ou visão, ou contemplação, porque, antes, ela 

qualifica de modo especial e característico estas suas eventuais funções. Por 

exemplo, ela revela, freqüentemente, um sentido das coisas e faz com que um 

particular fale de modo novo e inesperado, ensina uma nova maneira de olhar 

e ver a realidade; e estes olhares são reveladores sobretudo porque são 

construtivos, como o olho do pintor, cujo ver já é um pintar e para quem 

contemplar se prolonga no fazer." (Pareyson, 1989: 31).  

 Metodologicamente, então, trazer o cinema para a pesquisa requer tomá-lo no seu aspecto 

de formatividade, se se quiser preservá-lo naquilo que lhe é específico. Em relação a esse 

procedimento, poder-se-á objetar a irrevogável necessidade de circunscrever temporalmente o 

cinema e o produto fílmico, uma vez ser questionável o ponto de partida que pretende construir um 

problema a partir da subjetivação contemporânea (questão esta relacionada, como se viu na 

Introdução, à estetização da experiência, pela imagem), num filme da década de 30, sem levar em 

conta os aspectos sócio-econômicos presentes. Contudo, como assinalava Weber, “Em nenhum 

domínio dos fenômenos culturais pode a redução unicamente a causa econômicas ser exaustiva, 

mesmo no caso específico dos fenômenos ‘econômicos’”. Nesses termos, uma pesquisa que 

buscasse explicar a “história bancária” de um país, valendo-se apenas de motivos econômicos,  

seria tão impossível quanto uma investigação que, para “explicar” a criação da Madona da Capela 

Sistina, recorresse às “bases sócio-econômicas da vida cultural da época (...)” (cf. Weber, 1986: 

86-7 – grifos do autor), abrindo mão, como dizia Pareyson, da “múltipla vida suscitada pelo valor 
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perene da obra, isto é, a temporal manifestação de sua infinitude intemporal." (Pareyson, 1989: 

105).  

A obra de arte não se prende ao seu tempo, ou dele depende de tal modo a ponto de tornar-

se documento de uma época específica. A obra escapa de seu autor e de seu tempo, embora tenha 

sido fundamental um autor (autorictas) para fazê-la e um tempo para conhecê-la2. Nesse sentido, 

os cuidados com o “fazer artístico” devem suscitar a preocupação metodológica tanto de um 

sociólogo, quanto de um comunicólogo, de um cineasta ou de um filósofo quando escrevem sobre 

determinado assunto que envolva o fazer artístico. Afinal, este: 

   "(...) não é execução de qualquer coisa já ideada, realização de um projeto, 

produção segundo regras claras ou predispostas. Ela é um tal fazer que, 

enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer. A arte é uma atividade na 

qual execução e invenção procedem pari passu, simultâneas e inseparáveis, no 

qual o incremento da realidade é constituição de um valor original. Nela 

concebe-se executando, projeta-se fazendo, encontra-se a regra operando, já 

que a obra existe só quando é acabada, nem é possível projetá-la antes de fazê-

la e, só escrevendo, ou pintando, ou cantando é que ela é encontrada e é 

concebida e é inventada." (Pareyson, 1989: 32 – grifos do autor) 

 Em decorrência disso, o caráter artístico do cinema manifesta-se na sua realização, ou seja, 

na sua exibição. Critério pelo qual devem passar tanto os filmes ditos de arte como os comerciais. 

Entretanto, para essa conclusão, não se partiu de um pressuposto enviesado, descaracterizando o 

filme comercial só por ser comercial. O critério com que se está trabalhando não é comercial, mas 

estético, uma vez que, enquanto fazer artístico, o cinema, para existir, necessita realizar; mas uma 

realização que seja incremento da “realidade”, não sua ilustração. Afinal, na arte: 

   "(...) a realização não é somente um "facere", mas propriamente um "per 

ficere", isto é, um acabar, um levar a cumprimento e inteireza, de modo que é 

uma invenção tão radical que dá  lugar a uma obra absolutamente original e 

irrepetível (...) De modo que, pode dizer-se que a atividade artística consiste 

                                                           
 2 Talvez por esse motivo sejam frustrantes as reflexões de um pintor, ou  escultor, ou 
cineasta, a respeito de sua obra ou de seu momento histórico, social político, artístico, etc. 
Sua forma de realização dá-se noutro registro, é a obra que conta. Invariavelmente, o que 
o artista escreve como documento está longe da criação do que produziu enquanto arte. 
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propriamente no "formar", isto é, exatamente num executar, produzir e 

realizar, que é, ao mesmo tempo, inventar, figurar, descobrir." (Pareyson, 

1989: 32)  

Por isso, selecionei um filme cujo fazer fosse inovador, de um algum modo - O Triunfo da 

Vontade - e o traços de irrepetibilidade e autenticidade pudessem ser percebidos a cada nova 

exibição. Em grande parte, esses traços adquiriram um certo valor aurático no decurso do tempo, 

pois além do período histórico ao qual está associado, há a maneira como a cineasta dispôs as 

câmeras e montou o filme, povoando o écran de detalhes tão cotidianos quanto assustadores, 

fazendo dessa obra, para dizer o mínimo, uma esfinge devoradora, pedindo para ser decifrada3. 

A preocupação de tomar um filme como execução, produção e realização, para poder 

perceber o que ele pode inventar, figurar e descobrir, é o cuidado fundamental que o pesquisador 

deve ter com o objeto artístico. Entretanto, esse procedimento demanda outros desdobramentos 

relativos à especificidade do cinema: por exemplo, o fato de não ser soma de imagem mais 

movimento, mas uma imagem-movimento, que, mais cedo ou mais tarde, assume um caráter de 

“revelador”, “reprodutor”, “registro”, da realidade, levando o espectador a estados que podem ser 

de identificação, projeção, evasão, etc.. Desse modo, ocorre de o cinema despertar potências tão 

demoníacas que prescindir da exibição de um filme, isto é, de sua realização, parece ser a melhor 

maneira de analisá-lo. Lembramo-nos de um filme, citâmo-lo como ilustração, e apaziguamos o 

que a imagem possuía de obscuro e intrigante. Esse é o problema de assistir a um filme: estar 

envolto no véu da ilusão. A esse respeito alertava Pierre Francastel, quando dizia ser 

   “(...) absolutamente necessário reconhecer o fato que o objeto plástico não 

tem realidade autônoma, nem no plano material, nem sequer no figurativo. 

Quando se fala de filmes, convém nunca perder de vista que se trata de uma 

linguagem e de uma arte de ilusão, e não da transposição mecânica do mundo 

exterior para o écran.” (Francastel, 1983: 165-6) 

                                                           
3 Para Sérgio Rouanet, no cinema, ao contrário do que Benjamin pensava, a aura - 
“aparecimento único de um objeto distante, por mais próximo que esteja” - não 
desaparece, pois, ali, diferente da pintura, toda cópia pode ser considerada autêntica. Não 
pretendo justificar a escolha de Leni Riefenstahl pela importância “aurática” ou “pós-
aurática” de seus filmes. Faço a referência apenas para indicar o  elemento “inovador” que 
a reexibição pode proporcionar – ainda que ausente quando da sua feitura e primeira 
exibição. Sobre essa discussão v. Benjamin, 1980: 9 e Rouanet, 1981: 63. 
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Ao que tudo indica, a preocupação do sociólogo francês levava em conta um certo caráter 

irresistível das imagens no cinema e, por isso, pedia: “...nunca perder de vista” que a “realidade” 

no écran não era aquela histórica, real, cotidiana filmada por uma câmera. O seu cuidado, deve-se 

acentuar, estava iluminado por uma perspectiva que pensava o cinema, assim como as outras 

manifestações da arte, como um processo que, cada vez mais, permitiria à imaginação ir tornando o 

mundo mais humano, pois  

   “...É pela imaginação, e pela imaginação artística, que se orientam as 

técnicas. Na vida das sociedades, o papel da arte é de oferecer aos homens os 

meios de subtraírem às regras rígidas da palavra e da lei, dos deuses e dos 

homens, e de tornar o mundo um pouco mais humano.” (Francastel, 1983: 154) 

Desse modo, deveria ser instaurada uma ampla pesquisa sobre técnicas e procedimentos da 

arte, de maneira a permitir aos seres humanos dominarem a expressão e as formas da sociedade 

contemporânea (e o cinema, como meio que envolve aspectos tecnológicos típicos do século XX, 

deveria fazer parte desse grande projeto).  

Outro sociólogo, Pierre Sorlin, ao debruçar-se mais detidamente sobre a questão do filme, 

ou melhor, da exibição deste, com o “manancial” de significações e indícios que pode trazer à tona, 

propôs “embarcar, ainda que com reticências, no movimento de um filme” (Sorlin, 1992: 30 – 

grifo meu), postura não apenas aceitável como característica do espectador de cinema – inclusive 

do pesquisador. Como lembra o sociólogo, isso implica adesão a “leituras” afetivas do filme, 

sobretudo na sua primeira visada, que tanto pode ter a ver com a qualidade da sala (e do público) 

em que é exibida como, principalmente (diria eu), no caso de O Triunfo da Vontade , “...a simpatia 

ou antipatia (em relação ) às personagens, que pode chegar à identificação”4. Para o autor, saber 

lidar com isso seria aceitar as idiossincrasias (não suprimi-las) de modo a não ser surpreendido por 

elas no decurso da análise. 

Com essa perspectiva, parece ser grande a dificuldade de trazer o cinema para a pesquisa, 

uma vez que as potências liberadas pelo filme, num momento ou outro, como mencionei acima, a 

identificação, projeção, evasão5, etc., ao invés de inviabilizar, constituem a experiência de assistir a 

                                                           
4 Sorlin cita outros fatores nas pp. 31-2. 
5 No caso específico de evasão, v. Jarvie, 1974: 226. 
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uma obra cinematográfica. Como resolver a questão? Em primeiro lugar, assistindo ao filme6. 

Mais ainda, não apenas uma vez. Ocorre que esse procedimento aponta para um outro tipo de 

problema. Ao assistir a um filme, afetivamente, nossa imaginação (como lembrava Bachelard) 

deforma imagens e cria outras. Além disso, um indivíduo educado na era das visualidades, ao ler 

uma sinopse, pode acreditar dispensável ver o filme, uma vez já saber do que trata. Tomemos a 

análise do filme de Leni Riefenstahl, de Roland Schneider, na História do Cinema Alemão, como 

exemplo: 

 “Depois de Der Sieg des Glaubens, hoje desaparecido, sobre o ‘congresso da 

vitória’ que reuniu quinhentas mil pessoas entre os dias 1 e 3 de setembro de 

1933, ela se serviu da mise en scène colossal do arquiteto Speer para 

descrever no Triumpf des Willens o congresso que arregimenta ao redor desse 

slogan um milhão de pessoas, entre os dias 4 e 30 de setembro de 1934, para 

consolidar o regime, após o abalo da Noite dos Punhais. Esse filme, onde a 

realidade ultrapassava a ficção, (...) forjou, na explosão da perspectiva, uma 

religião das massas em detrimento do indivíduo. Resta o assombro frente a 

perfeição dessa arquitetura ritmada pelo movimento. O crescendo emocional 

dessa ópera wagneriana, que Goebbels dizia ‘forjada no aço’, era composta 

com uma virtuosidade rigorosa, pontuada por clamores fanáticos e pelo 

martelar de botas, desde a chegada de avião da ‘divindade’ descida do 

Walhalla sobre uma floresta de estandartes, até a litania dos discursos 

culminando no palavrório do Führer, e a liturgia noturna dos retraites aux 

flambeaux. Malgrado a ausência de comentários, a autenticidade é sublimada 

pela dramatização exagerada da grandeza nacional e da vontade de potência, 

ostentada no exibicionismo rancoroso do êxtase coletivo. A representação 

interminável de uma massa ornamental em blocos rígidos, vitalizados pela 

música, a montagem repetitiva e os jogos de luzes, engendrava uma idolatria 

                                                           
6 Jarvie (1974: 211) nos dá um exemplo básico da importância disso quando diz que o 
fascismo e o culto ao corpo, num filme como Olympia, só podem ser vistos, percebidos, 
se o filme for assistido, ou seja, a partir do encontro da câmera, da montagem e da música, 
imperceptíveis num resumo oficial. 
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abstrata de linhas e de rostos, onde vertiginosas tomadas com a câmera baixa 

aspiravam ao demiurgo vociferante.”7 (Schneider, 1990: 118). 

Antes de mais nada, é bom que se diga que a citação provém de um livro de história do 

cinema alemão (Histoire du Cinéma Allemand), com a importante função de listar as produções 

ocorridas no país, em diversos períodos (embora ofereça informação equivocada em relação à data 

e período de duração do congresso). Deve-se dizer, também, que não coloco em dúvida se o 

historiador assistiu ao filme: parto do princípio de que ele a viu. Mesmo levando em conta essas 

observações, no comentário de Schneider podem-se perceber várias manifestações da “invasão” 

das idiossincrasias na análise. A tomada de posição do historiador se, por um lado, agrada e 

repercute quando lida (afinal, gostaríamos de assinar embaixo o que escreve, em relação ao 

nazismo e a Hitler), por outro, revela mais seus afetos do que um “conceito” sobre o filme. Por 

que? Em primeiro lugar, como é de conhecimento do historiador, Leni Riefenstahl teve inúmeras 

câmeras, cinegrafistas e meios de locomoção à sua disposição. Isso poderia nada significar, a não 

ser números curiosos, se um cineasta apenas competente estivesse à frente do projeto. No caso de 

Riefenstahl, no entanto, as câmeras realizam panorâmicas e travellings, estão em elevadores presos 

ao altar hitlerista, ou acopladas aos seus cinegrafistas, em caminhões, automóveis e patins. Isso 

implica, imediatamente, questionar até que ponto a mise-en-scène de rua é de Speer, o arquiteto, 

dela, a cineasta, ou de uma particular determinação que faz a rua e o congresso terem de se 

adequar à câmera. Em segundo lugar, em relação ao “demiurgo vociferante”, uma olhada 

cuidadosa permite ver que ele é mudo, durante a primeira parte do filme, e que, quando fala, nos 

momentos de maior empolgação e fúria, seu discurso é montado (bem como a sua imagem, 

recortada incessantemente). Em terceiro, a música não vitaliza o movimento, como se fosse a sua 

alma. Em momentos específicos do filme, tomadas em grande plano dos estandartes pulsando na 

tela não precisam da música para causar impacto. Ela foi inserida posteriormente, pela própria 

cineasta, e harmonizada depois de pronto o filme. Em quarto, o barulho de botas é menos notado 

                                                           
7 Traduzi as expressões dépassait, por ultrapassa; a forgé,  por forjou, e não fabricou, 
como é o sentido mais próximo, ou criou, se se quiser; agencé, por composta; e 
contreplongées por câmera baixa. Quanto ao tempo de duração do congresso, Hitler fala 
em seis dias – que é o tempo de filmagem da cineasta; Schneider, vinte e sete; e David 
Welch, no livro Propaganda and The German Cinema: 1933 – 1945, cinco dias, como 
já citado. O motivo da confusão de Schneider provavelmente é fruto das inúmeras idas de 
Leni Riefenstahl até Nuremberg, antes do congresso, onde se encontra ora com os homens 
de Hitler, ora com o próprio Führer. 
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do que o compasso dos instrumentos musicais (há um intenso trabalho de montagem, de modo a 

fazer a marcha “dançar” com a melodia) e, por último, o “rancor”, se havia, está muito mais 

presente no tom do Führer do que na multidão – que, durante boa parte do filme, é seguidamente 

citada por meio de rostos populares, alegres e felizes. 

A idéia de que o filme expresse, expressasse ou tivesse captado a realidade8 do nazismo, 

embora revele uma posição politicamente correta, obscurece a sua compreensão enquanto objeto 

de estudo. Não que o recorte de Schneider não tenha legitimidade, afinal, como dizia Weber, não 

há “análise científica puramente ‘objetiva’ da vida cultural” ou, no limite, uma forma de 

abordagem que elimine o “caráter particular do alvo do conhecimento de qualquer trabalho das 

ciências sociais” (cf. Weber, 1986: 87). Entretanto, ao estabelecer sua interpretação, o historiador 

parece, ao invés de observar o “filme”, fazer um julgamento de valor sobre o nazismo. Noutras 

palavras, é como se o autor estivesse dizendo: “o filme ilustra (ou confirma) o que sabemos sobre 

os doze anos da Alemanha sob Hitler”. Isso, repito, não é proibido de ser feito. Qualquer pessoa 

pode assistir a uma obra cinematográfica e achá-la abominável, adorável, idiota. O que importa, no 

entanto, é reconhecer que essa leitura é carregada de afetos e de preconceitos, o que, se faz parte da 

fruição proporcionada pelo filme, não pode dominar sua análise. Como defendia Sorlin, o visível 

que se move, e que dá à imagem o caráter de evidência (histórica) e de prova, não decorre da 

ingenuidade do espectador que acredita que o cinema é “verdade”. Antes, é conseqüência de um 

saber anterior que o filme vem autenticar (o que é ainda mais pronunciado num filme “histórico”) e 

que está relacionado, como diz o sociólogo, com o fato de que: 

   “(..) a história sempre tem sido e segue sendo prioritariamente tributária de 

textos; utiliza marginalmente  os documentos visuais, que tende a considerar 

secundários; na maioria dos trabalhos históricos, a iconografia é um anexo da 

bibliografia; as fontes representativas são chamadas al rescate, mas somente 

para dar uma confirmação, ajustar um detalhe (...) Nenhum historiador cita um 

texto sem situá-lo ou comentá-lo (...) Quando as palavras já não valem, quando 

o redator busca em vão outros qualificativos, recorre à imagem, a quem atribui 

virtudes quase mágicas (...) a iconografia parece garantir uma espécie de 

tomada imediata sobre a época, sobre os homens e os lugares de que trata o 

                                                           
8 Sobre uma crítica dessa concepção de “captar” a realidade, v. Jarvie, 1974: 214. 
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livro (...) confere um volume à evocação do passado e, ao fazê-lo, adquirimos a 

certeza de que as pessoas eram na verdade tal como estão descritas.” (Sorlin, 

1992: 33). 

Essa situação ocorre não apenas com o historiador, mas também com o sociólogo ou 

qualquer pesquisador que, com uma formação que tenha privilegiado o texto escrito, pretenda 

tomar um filme como “objeto” de estudo. No limite, o risco que se corre é apelar, mais cedo ou 

mais tarde, para o caráter mágico das imagens, como se trabalhar com o conceito fosse 

desnecessário diante da sua eloquência. Assim, substituída a palavra “historiador” por “sociólogo”, 

na citação acima, a situação se mantém (na verdade, para Sorlin, o primeiro ainda leva vantagem 

sobre o segundo). O filme é ilustração ou anexo, recurso de última hora ou aposta no 

convencimento pela imagem. “As imagens falam por si”, é o que se diz. Mas alguém pode ouvir ou 

ver se não está convencido ou educado a ver ou a ouvir? Juan José Saer, ao comentar um livro de 

Juan Carlos Onetti, sugeriu,  há pouco tempo, a existência de um triste destino nas tentativas de 

convencer alguém da validade de uma obra de arte para quem de antemão resolveu não reconhecê-

la. Assim como os primeiros a visitarem uma exposição impressionista reclamaram que a falta de 

contorno, conseqüência de “supostas extravagâncias cromáticas”, não permitia identificar as 

figuras representadas, a argumentação dificilmente permite uma experiência estética, ou convence 

sobre ela9. 

O mesmo vale, acredito, para o filme, enquanto objeto de estudo específico. Não é possível 

ver ou ouvir o que uma imagem tem a dizer se, desde logo, não nos posicionarmos diante dela da 

mesma maneira que, disciplinadamente, fazemos em relação a um texto. Não para vê-la como uma 

escrita ou para prestar atenção nos diálogos, mas para dar ao filme o mesmo cuidado e estatuto 

quando a proposta for tomá-lo como “objeto” de estudo. Afinal, um filme é uma realização 

artística e, enquanto tal, demanda outra postura. Portanto, de imediato, para assisti-la, é necessário 

estabelecer um método e, então, fazê-la falar a partir do recorte realizado. Sem isso, as imagens (no 

caso, as cinematográficas), como os fatos, continuarão “falando por si”. Retomando a discussão 

presente no texto de Weber, “A ‘objetividade’ no conhecimento das ciências sociais”: 

                                                           
9 Ver entrevista de Juan José Saer, Folha de S. Paulo, Domingo, caderno Mais! 12 de 
novembro de 2000, p. 13, comentando o lançamento da obra La Vida Breve, de Juan 
Carlos Onetti. 
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  “(...) nenhum conhecimento dos acontecimentos culturais poderá ser 

concebido senão com base na significação que a realidade da vida, sempre 

configurada de modo individual, possui para nós em determinadas relações 

singulares. (...) A premissa transcendental de qualquer ciência da cultura 

reside, não no fato de considerarmos valiosa uma ‘cultura’ determinada ou 

qualquer, mas sim na circunstância de sermos homens de cultura, dotados de 

capacidade e da vontade de assumirmos uma posição consciente face ao 

mundo e de lhe conferirmos um sentido.” (Weber, 1986: 96-7)10 

A postura do pesquisador, nas ciências sociais, de conferir ao mundo um sentido a partir de 

determinado recorte que leva em conta “pontos de vista especificamente particulares”, descarta a 

crença naquilo que é valioso e digno “em si mesmo” de ser estudado. Além disso, promove o 

afastamento progressivo da busca do sentido próprio ou único das coisas, uma vez que “A cultura 

é um segmento finito do decurso infinito e destituído de sentido próprio do mundo (...)”. Em vista 

disso, lidar com o filme enquanto atividade artística é uma construção que só poderá revelar 

conexões significativas a partir da maneira como ele for abordado, pois “Não existe uma 

significação inerente ao filme, são as hipóteses da investigação as que permitem descobrir certos 

conjuntos significativos.” (Sorlin, 1992: 49). Assim, ter essa postura “ética” diante da obra - que 

não se confunde com a postura diante do cineasta, ou das convicções que este professa, etc. – é 

fundamental não para tratá-la como um livro, mas para transformá-la num “objeto” de estudo (com 

uma “dignidade” própria) de uma “ciência” produtora de saber sobre a sociedade. Afinal, se 

vivemos, mesmo, como se costuma dizer, numa civilização de imagens, nada melhor do que 

construir o significado dessa afirmação a partir do que elas têm de específico11. 

Aliás, a idéia de que as imagens falam por si, tendo um significado inerente que as libera 

das perspectivas de interpretação, não é um problema vivenciado apenas pelo pesquisador do 

“objeto” filme. Também é comum ouvir dizer que os dados falam por si, os números não mentem, 

                                                           
10 Vale ressaltar sobre isso a observação de Weber de que a “relevância” significativa das 
coisas não pode “...ser deduzidas ‘da própria matéria’ (...)” pois “... isto apenas se deve 
à ingênua visão do especialista que não se dá conta de que (...) destacou da imensidade 
absoluta um fragmento ínfimo, e particularmente aquele cujo exame lhe importa.” 
(Weber, 1986: 97). Em todas as citações desse texto de Weber, as palavras em negrito 
aparecem grifadas em itálico. 
11 Não apenas o cinema, mas a fotografia, a televisão, o computador, o video-game, etc..  
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contra fatos não há argumentos, justificando a exigência de clareza e, ao mesmo tempo, brevidade 

e eficiência. Destino idêntico parece ter sido predito para os fatos, os números e as imagens: ter um 

significado inerente, inconfundível, soberano e, principalmente, imune à intervenção humana. 

Como alertaram Adorno e Horkheimer, é papel do mito colocar como destino inelutável a 

transformação do “real” em número e, a partir daí, resolvê-lo numa equação matemática, como se 

“A essência do mundo coincid(iss)e com a lei estatística pela qual a superfície é classificada.” 

(Adorno & Horkheimer, 1986: 206). O mesmo poderia ser dito da imagem: falta a palavra, falha o 

conceito, e ela adquire o papel da ponte, do que cobre a fissura e a tudo explica. A isso corresponde 

o medo do desvio, o pavor diante do que constitui o humano, daquilo que o envolve e o corrompe: 

o tempo. 

   “O medo que o bom filho da civilização moderna tem de afastar-se dos fatos 

– fatos esses que, no entanto, já estão pré-moldados como clichês na própria 

percepção pelas usanças dominantes na ciência, nos negócios e na política – é 

exatamente o mesmo medo do desvio social. Essas usanças também definem o 

conceito de clareza na linguagem e no pensamento a que a arte, a literatura e a 

filosofia devem se conformar hoje. Ao tachar de complicação obscura e, de 

preferência, de alienígena o pensamento que se aplica negativamente aos fatos, 

bem como às formas de pensar dominantes, e ao colocar  assim um tabu sobre 

ele, esse conceito mantém o espírito sob o domínio da mais profunda cegueira. 

(...) A falsa clareza é apenas uma outra expressão do mito. Este sempre foi 

obscuro e iluminante ao mesmo tempo. Suas credenciais têm sido desde sempre 

a familiaridade e o fato de dispensar do trabalho do conceito.” (Adorno & 

Horkheimer, 1986: 14). 

Como se vê, os autores não indicam a sociologia como estando submetida a esse processo, 

mas a arte, a literatura e a filosofia. No entanto, aquela traz para o seu seio “objetos” dessas outras 

áreas, como é o caso da imagem-movimento, da imagem literária, das artes plásticas, etc.. Ao fazer 

isso, se esses “objetos” forem relegados ao registro numérico, estatístico, preciso12 ou mágico 

(falam por si) – ao invés de instaurarem o desvio (que muitas vezes aparece como obscuro) e 

                                                           
12 Precisão que desperta (o interesse, a crítica, etc.) idiotizando: “A enxurrada de 
informações precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo 
tempo.” (Adorno & Horkheimer, 1986: 15). 
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tornarem abertas as fissuras que constituem a sociedade, podem vir a se transformar em mais um 

mito e fazer calar as interrogações. Por isso, para evitar a armadilha insidiosa do mito triunfante da 

racionalidade, resolvi adotar alguns procedimentos que, esclarecidos desde já, não apenas 

cumprem o que vim expondo nos parágrafos acima como também preparam o leitor para a divisão 

dos capítulos e dos seus tópicos. 

Em primeiro lugar, separei o filme de Leni Riefenstahl em cinco grandes blocos. Essas 

partes nada tem a ver com momentos fundamentais da obra e nem está cada uma das partes 

contemplada com um quinto do tempo total de duração. Essa divisão foi aleatória e procurou, 

apenas, dar seqüência aos “encadeamentos” do filme, respeitando os momentos de obscurecimento 

e clareamento da tela, de modo a estabelecer um crivo que, embora fosse meu, acompanhasse a 

seqüência realizada por Leni Riefenstahl – o mesmo sendo feito com a divisão dentro de cada um 

dos capítulos. Desse modo, pode-se dizer que o pesquisador fez uma decupagem na decupagem 

aproveitando, claro, o recurso estilístico do fade-in e fade-out da artista. 

Essa primeira divisão do filme, básica, é acompanhada de uma outra: a localização das 

seqüências, planos e cenas é obtida pela marcação do relógio. Assim, como se fossem páginas de 

livros em que o leitor é convidado (não obrigado) a buscar a fonte da citação, os minutos e 

segundos servirão como referência de localização, sem nenhuma outra implicação. Isso quer dizer 

que os minutos e segundos indicados não têm a função de significar que o movimento se dá na 

passagem de tempo entre duas distâncias, mas apenas convencionar uma maneira de remeter quem 

lê estas análises o mais rapidamente possível às seqüências, planos e cenas13. Esse procedimento 

será realizado cuidadosamente para não transformar o leitor em espectador, ou seja, pressupor que 

ele esteja lendo e manuseando o controle remoto, no caso da TV; ou que tenha levado o texto para 

a sala de cinema, com uma lanterna. O intuito dessa pontuação é dar a quem lê a chance de 

“checar”, e não a missão de ler, assistindo ao filme. 

Seqüências, cenas e planos, no entanto, já remetem a noções típicas do cinema sobre as 

quais, de modo algum, é exigido um saber prévio do sociólogo. Assim, quando expressões como 

panorâmica e travelling, câmera alta ou câmera baixa, seqüência, plano e cena forem utilizadas, 

                                                           
13 Pierre Sorlin (1992: 134 e segs.) opta por uma ”decupagem”  radical, contando o 
número de plano e de fotografias, por exemplo. No caso desta pesquisa, optei por uma 
“separação” que preservasse, ao mesmo tempo, a estrutura do filme e a localização rápida 
de quem acompanha a discussão. 
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estarei seguindo as definições contidas no livro O Discurso Cinematográfico, particularmente nas 

passagens em que o autor discorre sobre a decupagem clássica. Desse modo, decupagem será 

entendida como o “...processo de decomposição do filme (e portanto das seqüências e cenas) em 

planos”. Este, por sua vez:“...corresponde a cada tomada de cena, ou seja, a extensão de filme 

compreendida entre dois cortes”14 (Xavier, 1977: 19 – grifo meu). Panorâmicas, como os 

movimentos de câmera em que esta gira sobre um eixo fixo; travelling, a “...translação da câmera 

ao longo de uma determinada direção” (Xavier, 1977: 23). Em relação aos outros termos 

empregados, como câmera aberta, plano aberto, grande plano, primeiro e primeiríssimo plano, o 

sentido estará claro na argumentação. Finalmente, quando da utilização de noções muito 

específicas como câmera subjetiva ou ativa, extracampo, detalhe, etc., farei menção ao autor que a 

utiliza, no corpo do texto ou em notas de rodapé. 

  *   *   * 

Contudo, o filme não é um hieróglifo ou um alfabeto nunca visto. Mais de cem anos após o 

aparecimento do cinematógrafo (ou quase isso, desde que este foi transformado em cinema, para 

utilizar uma denominação de Morin), nosso olhar já está culturalmente disciplinado para a tela. 

Some-se a isso o fato de um filme histórico, sobejamente divulgado, já carregar consigo inúmeras 

interpretações e significados estandardizados – como aquele mencionado logo acima, de Roland 

Schneider. Impossível não confessar que a polêmica em torno dos filmes de Leni Riefenstahl é um 

grande atrativo na escolha do objeto desta pesquisa.  

Todavia, o que se pretende problematizar não é a história alemã, mas os elementos de 

imagem-movimento no écran para, em seguida, relacioná-los aos aspectos mais significativos que 

envolveram a feitura do filme, inclusive históricos. Noutros termos, é necessário, por exemplo, 

levar em consideração os símbolos que as imagens suscitam, mas sem esquecer que, na maior parte 

dos casos, estes foram sistematizados de maneira estanque, ou seja, fixados (que é como aparecem 

nos dicionários voltados a esse tema). No cinema, pelo seu automovimento, a imagem-movimento 

impõe significados que não apenas recuperam os símbolos como podem oferecer-lhes novas 

identificações e interpretações. A águia aparece no início de todos os blocos, sempre parada. A 

                                                           
14 Completa o autor: “... o que significa dizer que o plano é um segmento contínuo da 
imagem. O fato de que o plano corresponde a um determinado ponto de vista em relação 
ao objeto filmado (quando a relação câmera objeto é fixa), sugere um segundo sentido 
para este termo que passa a designar a posição particular da câmera (distância e ângulo 
em relação ao objeto).” (Xavier, 1977: 23). 
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câmera, no entanto, se movimenta e, ao fazer isso, força uma apreensão da imagem da águia em 

movimento, isto é, “dentro” do “encadeamento”15 dos planos precedentes e subsequentes. Desse 

modo, a águia presente desde os créditos do “documentário” pode não ser apenas um pássaro, uma 

ave que voa, como, também, no decorrer do filme, a sombra do avião de Hitler ou o próprio 

emblema do Führer. 

Isso, sem dúvida, traz para a interpretação a imaginação de quem está se propondo a assistir 

e analisar um filme; a diferença é que agora ela não se escuda atrás da fórmula “o filme fala por 

si”. Antes, ela atua como força interpretante, ou experimentante, como preferia Foucault, 

deformando as imagens (ao invés de formá-las, como ensinava Bachelard)16, ao mesmo tempo em 

que se submete ao crivo de quem acompanha as análises por meio dos conceitos utilizados - não do 

número, do fato, ou do significado inerente. 

                                                           
15 O termo “encadeamento” aparece destacado pois, para os limites desta pesquisa, ele 
significa o trabalho do diretor ao lidar com as seqüências, planos e cenas. Como observou 
Mcluhan, inferências encadeadas são características da lógica e da razão, e não se 
confundem com a nossa consciência, que não é nem um processo verbal e nem uma 
seqüência linear (como pode ser visto no alfabeto fonético). No alfabeto chinês, ao 
contrário, ressalta, cada ideograma está dotado“...de uma intuição total do ser e da razão, 
permitindo apenas um reduzido papel à seqüência visual como marca do esforço e da 
organização mentais. Na sociedade letrada ocidental, ainda é plausível e aceitável dizer-
se que ‘algo se segue’ de alguma coisa, como se houvesse alguma causa operativa 
responsável por tal seqüência.” (Mcluhan, 1974: 104). Nesses termos, no cinema não 
teríamos um encadeamento do tipo “um plano se segue a outro”, numa dedução lógica. O 
fato de aceitamos com naturalidade a trama das imagens não é natural, mas histórico, ou 
seja, herança da nossa educação visual. Ao comentar esse aspecto, de crucial importância 
no estudo da percepção do mundo por meio de imagens, Sorlin acentuou que o visível 
pode ser entendido como um “hábito” estruturado na relação entre o que é, para um 
determinado meio, essencial e acessório (v. Sorlin, 1992: 58 e também segs.). A 
conseqüência dessa discussão (que esta pesquisa quer evitar) é que o costume visual de 
pessoas acostumadas ao texto poderia levá-las a buscar no filme encadeamentos lógicos 
típicos das letras, levando-as a privilegiar, muitas vezes, as legendas e fixarem o olho em 
apenas um dos pedaços do retângulo. Por opção metodológica, ao invés de abordar os 
hábitos de leitura, parti do princípio que o “encadeamento lógico” (e natural) se prende à 
relação tradicional entre tempo e espaço, relação esta em que o movimento é entendido 
como o deslocamento entre pontos, no espaço, em determinado tempo. Assim, diferente 
dos filmes em que os personagens perambulam no écran (e que caracterizam os filmes de 
tempo), os de movimento – que culminam com Leni Riefenstahl, como mostrei na 
Introdução – todos os deslocamentos são ritmados, de passos medidos e, dentro de uma 
certa perspectiva “estética”, harmônicos e, desse modo, aceitáveis para o maior número de 
pessoas.  
16 Menciono essa passagem no tópico destinado a estudar o fogo e o banho entre a 
militância. 
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Bachelard dizia que o termo “dar asas à imaginação” é um empobrecimento, uma vez a 

imaginação já ser movimento, ação, e não um estado contemplativo. Nesse registro, muito 

particular, é que trago para a bibliografia tanto os dicionários de símbolos quanto Bachelard. Os 

primeiros, por apresentarem os símbolos pelas suas  significações galvanizadas através do tempo (e 

que podem ter atuado na base da criação dos símbolos nazistas - bem ao gosto de Hitler e de seus 

assessores, no campo do mito); o segundo, pela porta teórica que permite analisá-los levando em 

conta o movimento (o fogo é labareda, a chama da vela dança, o pássaro voa, etc.). Isso não 

implica importar imediatamente a noção de imaginário. De fato, o nazismo está fundado sobre um 

imaginário do que seja a mulher, a criança, o homem, o artista, a democracia, etc.. No entanto, 

chegar até esse nível de análise seria desviar-me do caminho que tento preservar, qual seja, a da 

especificidade da imagem-movimento17. Nesse ponto, enveredo pela trilha aberta por Gilles 

Deleuze, para quem, numa pesquisa sobre imagem cinematográfica, as noções de “imaginário” e 

de “narrativa” (no caso específico da Lingüística) tendem a colocar o movimento entre parênteses. 

   “A narração no cinema é como o imaginário: é uma conseqüência muito 

indireta, que decorre do movimento e do tempo, não o inverso. O cinema 

sempre contará o que os movimentos ou tempos da imagem lhe fazem contar. 

Se o movimento recebe a sua regra de um esquema sensório-motor, isto é, 

apresenta um personagem que reage a uma situação, então haverá uma 

história. Se, ao contrário, o esquema sensório-motor desmorona, em favor de 

movimentos não orientados, desconexos, serão outras formas, devires mais que 

histórias.” (Deleuze, 1992: 77). 

Na imagem, o movimento e o tempo é que criam uma realidade, a própria realidade do 

filme, e colocá-los entre parênteses seria perder a perspectiva que esta análise gostaria de 

preservar: a de que o filme de Leni Riefenstahl pode “fazer ver” muito mais do que apenas ilustrar 

a época, como se fosse um depósito de imagens. Por esse prisma, seja num “documentário”, num 

filme histórico ou numa obra de ficção, o tempo e o movimento contam uma história em imagens a 

partir da constituição sugerida pela imagem-movimento (e não uma soma de duas manifestações 

provindas de registros opostos, o movimento, do espaço, do mundo exterior; e a imagem, da 

                                                           
17 No capítulo II discuto brevemente o que poderia ser considerada as “imagens nazistas”, 
a partir de Palmier, no sentido de pontuar o que poderia combinar, ou não, com os temas 
abordados nos filmes de Leni Riefenstahl. 
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consciência, a imagem mental). Em vista disso, a utilização de muitas notas de rodapé para indicar 

o que sucedia no período (de 1933-45), não desmente o que foi afirmado anteriormente. Como 

disse, o filme será analisado por alguém que “embarca” no “movimento do filme”, ainda que cheio 

de “reticências” (Sorlin, 1992: 30). Assim, o recurso à história social da época não deve ser visto 

como uma maneira de justificar a postura desse ou daquele personagem histórico, nem de 

demonstrar conhecimento do pesquisador e muito menos servir de base para que sejam emitidos 

pareceres sobre a história, a política ou a artística nazista (para isso há inúmeros pesquisadores 

muito mais preparados). Ao proceder dessa maneira, apenas levei em conta as dificuldades que tive 

para encontrar “informações” sobre o filme de Leni Riefenstahl. Nesse ponto, espero que os dados 

e os fatos citados facilitem, no futuro, ainda que minimamente, o trabalho de futuros 

pesquisadores. Além disso, como ficará claro no correr do texto, em algumas passagens julguei 

interessante sublinhar determinadas características que envolveram o filme, seu “ator” principal e a 

cineasta, sem a pretensão, em momento algum, de “reduzir” a obra ao seu momento, ou de 

“explicar” a história por meio da obra.. 

   *  *  * 

Isso acarreta outra escolha metodológica, ou melhor, uma opção epistemológica de fundo 

em relação à imagem, ao tempo e ao movimento. A partir do momento em que aceito a relação 

imagem-movimento e imagem-tempo de Deleuze num registro específico, é necessário continuar 

seguindo com ele: não lidar com a imagem como se ela fosse produzida na mente, separada do 

movimento. Nesse ponto, entre a fenomenologia e a perspectiva bergsoniana, bem como entre esta 

e a tradição, há uma marcante cesura: a tradição filosófica localiza a luz no espírito, fazendo “...da 

consciência um feixe luminoso que tirava as coisas da sua obscuridade nativa.” A fenomenologia, 

por seu turno, segundo Deleuze, participa da tradição, com a única diferença que “...em vez de 

fazer da luz uma luz de interior, abria-a para o exterior, um pouco como se a intencionalidade da 

consciência fosse o raio de uma lâmpada elétrica (‘toda consciência é consciência de alguma 

coisa...’)” (Deleuze, 1985: 81 – grifo do autor). A perspectiva bergsoniana, assumida pelo autor, 

vai em direção oposta: 

   “Para Bergson, é exatamente o contrário. São as cosas que são luminosas 

por si mesmas, sem nada que as ilumine: toda consciência é alguma coisa, 

confunde-se com a coisa, isto é, com a imagem de luz. (...) Se posteriormente 
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uma consciência vem a se constituir de fato no universo, neste ou naquele lugar 

no plano de imanência, é porque imagens muito especiais terão aparado ou 

refletido a luz, e terão fornecido o écran negro que faltava à placa. Em suma, 

não é a consciência que é luz, é o conjunto da imagens ou a luz que é 

consciência, imanente à matéria. Quanto à nossa consciência de fato, será 

apenas a opacidade sem a qual a luz, ‘se propagando sempre, jamais tivesse 

sido revelada’.” (Deleuze, 1985: 82)18. 

A tela, então, é o que permite que a luz não continue passando, sem tomar forma, 

funcionando como “anteparo que veda a passagem (desta)” 19, donde se conclui que: 

   “Para Bergson, o olho está nas coisas, ele faz parte da imagem, ele é a 

visibilidade da imagem. Bergson mostra que a imagem é luminosa ou visível 

em si mesma, ela precisa apenas de um écran negro que a impeça de se mover 

em todos os sentidos com as outras imagens, que impeça a luz de se difundir, 

de se propagar em todas as direções, que reflita e que refrate a luz, essa ‘luz 

que propagando-se sempre, nunca tivesse sido revelada’. Ao retomar a 

invocação que Bergson faz da fotografia para o cinema, Deleuze observa que, 

de fato, no cinema o olho não é a câmera, mas o écran. A câmera será um 

terceiro olho, ou o olho do espírito.” (Stella Senra, In Deleuze, 1985: 82). 

Dessa perspectiva, as imagens não estão na mente, mas no mundo, como se a sociedade 

fosse uma massa de imagens que podem, ou não, encontrar o anteparo que impede sua dispersão. 

Isso significa que não há imagens formadas, esperando vir à tona, mas luz dispersa, sendo 

amparada por uma placa escura. As imagens estão lá, a fotografia e o cinema, dois tipos de imagem 

mecânica, “revelam-nas” e repetem-nas, encharcando a sociedade de clichês. Desse modo, “O olho 

já está nas coisas, ele faz parte da imagem, ele é a visibilidade da imagem”; por isso, a noção, ou 

as noções acopladas ao “olhar” não precisam ter tanta importância para esse tipo de análise. Além 

disso, se a imagem é luminosa ou visível, só precisando de algo que impeça a propagação da luz, 

                                                           
18 Os negritos estavam em itálico. Essa passagem, em Bergson, está no primeiro capítulo 
de Matéria e Memória (1990: 25). 
19 Como explica Stella Senra, em nota de rodapé, na mesma página. 



 47

então “O Olho não é a câmera, é a tela”. A câmera, por sua vez, funciona como o olho do 

Espírito, um terceiro olho20. 

   *  *  * 

 Este trabalho não pretende dizer algo de novo aos cineastas, aos fotógrafos, aos 

publicitários, aos artistas, ou àqueles que alguma vez se debruçaram sobre as várias manifestações 

culturais, políticas, históricas e sociais do século XX. Devo-lhes um compromisso: não afirmar 

inverdades e fundamentar a interpretação. No caso, tento seguir o exemplo de Weber que, Em A 

Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, considerava que o trabalho de pesquisa que estava 

realizando não pretendia dizer nada de novo ao sinólogo, ao indólogo e aos estudiosos dos povos 

semitas. Aliás, para os limites estabelecidos pela investigação, a sua pretensão era de que não 

houvesse erros no que ali fosse escrito sobre outros povos e suas respectivas religiões.  

Há várias referências e inflexões no decorrer deste texto, aumentando não apenas as 

chances de errar, mas também tornando o caminho mais sinuoso e demorado - característica essa 

não só deste trabalho, mas do pesquisador. Entretanto, impõem-se desvios de toda ordem quando 

se fala sobre o humano, e isso não significa que seja obrigatório o domínio de vários saberes por 

uma instrução adquirida ao longo do tempo e de leituras. O que está em jogo, nesse ponto, é a 

importância da “imaginação metodicamente educada”, uma vez a “experiência pessoal da vida”, 

outro aspecto crucial para o trabalho do estudioso (cf. Weber, 1986: 95), ter sofrido um desgaste 

insuperável num mundo (em que vivemos) caracterizado pela rapidez e pela pressa. Desgaste, 

aliás, que aparece registrado numa lúcida passagem de A Ciência como vocação: 

   “O homem civilizado, colocado no meio do enriquecimento continuado da cultura 

pelas idéias, conhecimento e problemas, pode ‘cansar-se da vida’, mas não ‘saciar-se’ 

dela. Ele aprende apenas a minúscula parte do que a vida do espírito tem de novo, e o 

que ele aprende é sempre algo provisório e não definitivo, e portanto a morte para ele 

é uma ocorrência sem significado. E porque a morte não tem significado, a vida 

civilizada, como tal, é sem sentido(...) (Weber, 1974: 166). 

                                                           
20 O Espírito, os estados de alma, para o autor, são idéias, emoções, afetos, etc.. Todas as 
citações do parágrafo encontram-se em Deleuze, 1992: 72. 



 48

PARA UMA BREVE APRESENTAÇÃO DE LENI RIEFENSTAHL 

 

Mesmo que o foco deste texto não seja a cineasta alemã, acho importante fazer uma 

apresentação mínima da sua atuação como artista. Não para dizer que ela era nazista, criminosa de 

guerra, amante, companheira ou namorada de Hitler, mas para colocar a colher num momento da 

história no qual monstros e fantasmas parecem estar sempre à espreita1. Em outras palavras, 

dedicar um capítulo da tese para apresentá-la é um caminho, talvez o melhor, para começar a falar 

do que realmente importa, sem ter de driblar um momento da história da humanidade que é 

sobejamente reconhecido como sendo o acontecimento por excelência da barbárie - e que, em 

muitos momentos, apareceu sob a forma sedutora do entretenimento (como poderiam atestar, para 

não sairmos do cinema, os mais de dois mil filmes produzidos durante à época, como assinalou 

Palmier). A idéia é criar um breve esboço da cineasta a partir das discussões que normalmente 

acompanham o seu nome, como o fato de ter sido uma mulher de sucesso num mundo de homens; 

ter negociado e trabalhado, em algum momento, com personalidades como Goebbels e Speer; ter 

sido a protegida de Hitler; e ter colocado seu talento a serviço do Reich. 

    *   *   * 

Helene Berta Amalie “Leni” Riefenstahl nasceu em 22 de agosto de 1902 e, de maneira 

geral, durante muito tempo, essa foi a única informação segura a respeito da vida da cineasta 

alemã. 

Todas as outras referências são provenientes do que foi dela, ou por ela, escrito, em revistas 

de cinema, jornais, livros, dicionários e também mostrado em “documentário”, o que serviu mais 

para mitificá-la do que para discutir a sua obra. Desde a finalização de seu último filme na primeira 

metade da década de 50, os primeiros artigos sobre as suas obras somente irão aparecer no decênio 

                                                           
1 Na Alemanha (que fazia parte do lado capitalista), algumas autoridades de governo 
argumentam que o alemão ocidental aprendeu a olhar para o passado nazista, e 
reconheceu a sua culpa, acolhendo refugiados, nacionalizando estrangeiros e pagando 
indenizações para aqueles que perderam familiares na guerra promovida pelo terceiro 
Reich. Por outro lado, os alemães orientais, bem como os países que foram simpáticos ao 
nazismo, como a Áustria, por exemplo, lidam com as décadas de 30 e 40 como se fossem 
um hiato, felizmente ultrapassado, sem nunca terem “reconhecido” participação. 
Entretanto, mesmo na extinta Alemanha Ocidental, as manifestações artísticas da época 
ainda são uma expiação por fazer. A postura em relação a Leni Riefenstahl é uma prova 
disso. Sobre esse problema e os dez anos de reunificação da Alemanha, ver jornal Folha 
de S. Paulo, Quinta-feira, 04.11.99, Caderno especial, p. 10. 
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seguinte, como o de David Gunston, de 1960, na Film Quarterly; o de Michel Delahaye, na 

verdade, uma entrevista por ela concedida aos Cahiers du Cinema, em 1965; o de Kevin 

Brownlow, uma discussão realizada, em 1966, na revista Film2 - este último, segundo 

Dassanowsky, sendo o primeiro a reconhecer o sucesso incomum de Leni Riefenstahl, num campo 

dominado (como ainda é, hoje, por homens); e o do ensaio já clássico de Susan Sontag, 

“Fascinante fascismo”3 – explorado na Introdução. 

Historicamente, após a análise de Kracauer sobre os filmes chamados “de montanha”, o 

ponto de referência teórico predileto daqueles que chegaram até os filmes da cineasta alemã foi, 

justamente, o ensaio de Susan Sontag que, inclusive, serviu de base para as referências sobre ela no 

Dicionário de diretores de Cinema, de Tulard (Tulard, 1996), como se essa fosse “a última 

palavra escrita sobre a cineasta”. Três décadas depois, com o “documentário” de Ray Müller, a 

obra de Riefenstahl veio a ganhar a popularidade que não teve nem durante a época em que foi “a 

protegida” de Hitler, tendo sido mais vista do que muita obra de “ficção comercial”. 

No entanto, no bojo dessa nova onda promovida pela obra de Müller, o artigo de Corliss, 

publicado na Times, trouxe para o debate um outro lado da questão, normalmente evitado, mas 

muito interessante quando nos aproximamos da discussão a respeito da figura do artista de talento 

sob o nazismo e, mais ainda, quando o artista é, na verdade, a artista. Pode-se dizer que se trata de 

um exagero e que o argumento sexista só funciona porque está, hoje, na moda, etc., porém, a 

revista põe o dedo na ferida ao “justificar” o exílio (ou a punição) imposto à cineasta nos anos do 

pós guerra. Em primeiro lugar, segundo Corliss, O Triunfo da Vontade é um filme bem acima da 

média; em segundo, seu estilo visual é sensual e heróico, numa mistura envolvente entre os mitos, 

de um lado, e a natureza, de outro, o que significa que não apenas ela pode ter lançado “moda” 

                                                           
2As referências completas são Gunston, “Leni Riefenstahl”, Film Quarterly, 14.1 (Fall, 
1960: 4-19); Delahaye, “Leni Riefenstahl”, Interviews with Film Directors, ed. Andrew 
Sarris (Indianapolis: Bobbs Merrill, 1968: 387-402); e Brownlow, “Leni Riefenstahl”, 
Film (Winter, 1966: 14-19); Sontag, Sob o Signo de Saturno,  LP&M, 1986: 59-83; e, 
finalmente, o filme de Ray Müller, Macht der Bilder: Leni Riefenstahl – que em inglês 
poderia ser chamado The power of image mas acabou sendo exibido em 1994 como The 
Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl. No Brasil, particularmente, ele foi exibido 
sob o título A deusa Imperfeita. 
3 Livros sobre a cineasta, bem como o “documentário” A Deusa Imperfeita, de Ray 
Müller, têm uma produção mais recente, do final dos setenta em diante, e – o que não 
deixa de ser interessante – ainda julgam a diretora pelo que foi publicado naquelas 
primeira entrevistas. 
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como, ainda, essa moda até hoje permanece; e, finalmente, “...ela era uma mulher, uma bela 

mulher”. 

Não é necessário grande esforço para perceber nesse último comentário algo recorrente nas 

rodas misóginas, seja da época de Hitler ou de nossos dias, ou seja, a de que qualquer um dos três 

aspectos acima é não apenas bem-vindo como, também, esperados da mulher; porém, eles devem 

aparecer separadamente, individualmente, nunca juntos. Entretanto, se o problema Leni Riefenstahl 

for visto por esse prisma, qual seja, o da mulher, ou, se se quiser, mais genericamente, da condição 

feminina e de todos os segmentos discriminados na sociedade moderna, o que vem à tona é 

assustador. Afinal de contas, a invasão do “sexo frágil” (preconceito que remonta à noite dos 

tempos) no mundo do trabalho, ou seja, na indústria bélica, ocorreu pela ausência de homens nas 

frentes de trabalho, e não por qualquer conquista organizada de grupos feministas4 - e tal fato se 

deu inclusive na Alemanha, embora Hitler ensinasse a Albert Speer (o primeiro a levantar essa 

idéia no III Reich) que as mulheres alemãs, em virtude de suas “longas pernas”, não poderiam ser 

tão boas trabalhadoras quanto “as russas”5.  

De modo geral, o “feminino” ou a mulher, no cinema (para não sairmos dele), ora se 

manifestava em personagens resignadas, que perderam tudo para a nação, inclusive o ser amado, 

mas mesmo assim mantinham o coração alegre, pois sabiam que eles haviam morrido pelo coletivo 

(como nos filmes alemães); ora como trabalhadora, pin-up (atrizes que saem da tela para a folhinha 

                                                           
4 Em relação à presença da mulher no exército norte americano, na tentativa de diferenciar 
a prática militar que formava o guerreiro tradicional, a general de três estrelas Claudia 
Kennedy, a maior patente já atingida por uma mulher, declarou aos cadetes de West Point, 
em 1997, que “Esse não é mais o exército dos seus pais”, ao se referir às novas práticas de 
treinamento militar, mais “gentis”, e menos “gritada”. Todavia, mesmo diante de forte 
propaganda visando incorporar a figura feminina no meio bélico por intermédio de filmes 
que tratam diretamente do tema (como Questão de Honra, estrelado por Demi Moore;  ou 
indiretamente, como a infinidade de filmes americanos em que há sempre uma mulher na 
torre de controle ou de comando, pronta para surpreender o chefe da hora; ou pela 
disseminação da imagem na sociedade, como o lançamento do selo “USA 32”, de 1997), 
um livro recente apontou que “...o esforço para alcançar níveis cada vez maiores de 
integração sexual está enfraquecendo as Forças Armadas dos EUA”. Para o autor do 
livro, Stephanie Gutmann (The Kinder Gentler Military, ed. Scribner, 2000), a presença 
de mulheres não foi testada, até o presente momento, em situações de brutalidade militar 
e, portanto, não se sabe quais resultados esperar da participação do atual 10% de mulheres 
nas Forças Armadas americanas. Sobre isso, ver reportagem do jornal Folha. de S. Paulo, 
caderno 1, Mundo, p. 12, de Sábado, 01/04/2000 – a reportagem citada foi transcrita do 
jornal americano The New York Times. 
5 Ver a série Os Comparsas de Hitler “Speer: o arquiteto”, de Guido Guido Knopp – 
ZDF, 1996. No Brasil, exibido em março de 2000, “GNT - História”. 
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e que visitam os combatentes nos campos de batalha, seja pessoalmente, em grandes eventos, ou 

pela imagem, pregadas no armário ou desenhadas no avião, na arma, no capacete, etc. dos 

soldados), prostitutas ou donas de casa6.  

Para um registro fílmico intenso do problema da exclusão, há uma belíssima obra de Ettore 

Scola - Una Giornata Particolare – no qual o casamento entre imagem e diálogos (uma mistura de 

reminiscências de dialeto italiano com a língua oficial) apresenta não apenas a situação da mulher, 

sob o fascismo, nem apenas da dona de casa, mas a do feminino, em geral, nos encontros da 

personagem homoerótica de Marcello Mastroianni e a da “matrona leiteira”, personagem de Sophia 

Loren). Na “pele” de uma doméstica que prepara os filhos e o marido para a festa de recepção ao 

Führer alemão, que visita a cidade eterna, a personagem de Loren observa o rebuliço masculino, a 

algazarra paramentada dos machos, que em breve silenciará, quando a abandonarem sozinha no 

apartamento. Quase ninguém ainda resta no condomínio após a partida dos “camisas negras”, 

exceto, entre outros, um intelectual e a dona de casa, como se o alvoroço na rua fosse o 

contraponto do silêncio arrastado do cotidiano, no qual todos os excluídos se encontram: a mulher, 

a mãe, a esposa, a dona de casa, de um lado, e o intelectual homoerótico, de outro, a saber, o não-

soldado, o não-homem, o não-macho, o não-marido, o não-pai, etc.. Se o mundo onde as coisas 

acontecem foi feito para os pais, filhos, soldados, maridos, heterossexuais e brutamontes, numa 

exclusão violenta e tácita de tudo o que não faz parte do universo masculino, todo excluído deve 

servir: seja como a vítima sobre a qual é exercida a ira contra o diferente (no caso do intelectual 

homoerótico), seja para a reprodução (caso da filha, da mãe e da esposa), seja para o prazer lascivo 

ou, no limite, de simples objeto de excitação sexual, como a pin-up, a femme fatale, ou a vamp. Em 

suma, servir como imagem-fetiche, objeto  de consumo do olhar masculino: sempre Eva, a que se 

submete, nunca Lilith.  

                                                           
6 Nos EUA, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, ganhou o Oscar abordando, 
dentre outros, o tema do reencontro. Um aviador graduado, ao retornar ao país, 
(desempregado) encontra a namorada, fútil e preocupada, apenas, com as aparências. Na 
URSS, em Quando voam as Cegonhas, uma garota é criticada por ter abandonado o rapaz 
pelo qual era apaixonada, e que vai à guerra, para ficar com outro, desmobilizado. Em 
ambos, o que se esperava da mulher era a resignação. Talvez por isso, por exemplo, as 
amantes dos “boches”, na França, foram enforcadas e arremessadas ao lixo, logo após a 
desocupação, enquanto os colaboradores trabalham e vivem, até hoje, a paz respeitável 
dos justos. Abandonadas pelos maridos, elas desobedeceram esse estranho mandato que 
faz delas seres que devem estar sempre à espera – dos rebentos, dos filhos, do noivo e do 
marido. 
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Atrás das câmeras, na posição de comando, então, muito poucas. Claro está que o fato de 

Leni Riefenstahl ser uma delas não a exime de ter participado e convivido com um regime que 

excluiu, cerceou e instrumentalizou a arte, ao contrário. No entanto, o mito Riefenstahl é realçado 

pelo período no qual atuou (de assumido chauvinismo), deixando ao redor da artista e da sua obra 

um brilho que é impossível de não ser confundido com o da suástica. No entanto, outros artistas 

como Céline, Roberto Rossellini, Salvador Dalí, G.W. Pabst, Douglas Sirk, Richard Strauss, 

Herbert von Karajan, Gottfried Benn, Ernst Jünger, Gustav Gründgens, foram tolerados e 

financiados, em algum momento, pelos regimes fascistas na Europa7. Pode-se dizer que eles 

mudaram de posição no momento certo, ao passo que Leni Riefenstahl ficou até o final com o 

NSDAP, compactuando com a morte de inocentes, por exemplo. Mas então a questão seria outra: 

qual o momento certo para sair? 

Não deixa de ser interessante reparar que toda flagrante exclusão, inclusive aquela que abre 

as asas sobre o “elemento feminino”, sobretudo à mulher, nunca ocorre, de modo claro, honesto e 

justificável, por motivos políticos, religiosos ou nacionais como todos gostam de acreditar. Ainda 

durante a guerra, para citar apenas um exemplo, Paris tombou quase sem resistência e, mais, 

manteve uma república em íntima colaboração com os invasores (mesmo tendo a França 

despendido boa parte de suas economias, no entre guerras, na construção da Linha Maginot, 

justamente para se proteger do “porco alemão”). Em 1944, após a retomada de Paris e a vitória da 

“resistência”, centenas de mulheres foram mortas (enforcadas e jogadas ao lixo), enquanto outras 

tiveram a cabeça raspada8 (por serem julgadas colaboracionistas), ao passo que os membros da 

República de Vichy ainda hoje são julgados e dividem a opinião pública, pois a dificuldade de 

punir os culpados é proporcional à enorme facilidade de encontrar “bodes expiatórios” (no caso, 

                                                           
7 Essa lista de autores financiados e tolerados pelos regimes europeus de exceção é a 
mesma de Robert von Dassanowsky, citada no texto “’Wherever you may run, you cannot 
escape him’: Leni Riefenstahl’s self-reflection and romantic transcendence of nazism in 
Tiefland”, p. 108. As informações a respeito do trabalho de Harlan e de Hippler após a 
guerra, também. 
8 Importante não esquecer esse episódio clamoroso da história francesa. A parte norte da 
França foi ocupada militarmente, ao passo que a parte setentrional colaborou com os 
alemães, sendo o país liderado por um francês, o Marechal Pétain. Vale dizer, que não só 
a França, mas também a Ucrânia recebeu as tropas nazistas com entusiasmo. O mesmo 
pode ser dito da Áustria, anexada em 1938, após um plebiscito em que Hitler venceu com 
mais de 99% dos votos – segundo “documentário” Anos de Chumbo, exibido pela 
televisão cultura, com a participação de pesquisadores, principalmente, da USP e da 
Unicamp. 
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novamente a mulher: abandonada nas mãos dos alemães e, posteriormente, castigadas e mortas por 

isso). 

Porém, mais assustadora ainda é a presença de Veit Harlan e de Fritz Hippler dentre aqueles 

cineastas que retomaram as atividades após o período nazista. Veit Harlan (1899-64), que iniciou 

sua carreira como ator, foi absolvido das acusações de crime contra a humanidade (e 

desnazificado) em março / abril de 1949, por falta de evidências. Além de O Judeu Süss (Jud Süss),  

dirigiu também O Grande Rei (Der Grosse König), filme realizado em intensa proximidade com 

Goebbels, sendo reconhecido como um dos cineastas que melhor conseguiu expressar o ideário da 

propaganda nazista9. Fritz Hippler, conhecido pelo seu tristemente famoso O Judeu Eterno (Der 

Ewige Jude), por seu turno, nasceu em 1909 e aderiu ao partido em 1927 sob o número 62133, 

tendo sido o segundo homem mais poderoso da cinematografia alemã (chamado de 

“Ministerialdirigent” e “Reichfilmintendant”) de setembro de 1939 a maio de 1943, com o cargo 

de chefe do departamento de cinema do Ministério da Propaganda do Reich. Ironicamente, porém, 

antes da chegada do NSDAP ao poder, já era protegido de Goebbels. Estudante radical em Berlim, 

pregou abertamente a favor de novas abordagens na arte, como a expressionista, declarando, 

publicamente, lealdade a artistas como Nolde e Barlach (em breve, chamados de “degenerados”). 

Como isso fosse pouco, temerariamente, em julho de 1933, quando Goebbels já estava investido 

como ministro, Hippler organizou uma exposição expressionista e, nesse mesmo ano, declarou, em 

debate público, sua posição  avessa ao “naturalismo” ou a tudo que fosse histórico e literário – e, 

como se sabe, eram esses os temas dominantes do gosto nazista emergente (v. Furhammar & 

Isaksson, 1976: 112 – que oferecem uma boa caracterização do diretor, produtor e homem forte do 

cinema alemão). 

                                                           
9 Em largas passadas, a superioridade do grupo em detrimento do individual,  o heroísmo 
(coragem e auto-sacrifício na luta em defesa do coletivo), o culto ao líder (estivesse ele 
certo ou errado), a etnicidade e o nacionalismo (expressos na divisa “sangue e solo”), a 
importância do NSDAP,  os exemplos de grandes líderes históricos (como Frederico, o 
Grande), os temas bélicos de modo a encorajar os alemães à guerra, as imagens dos 
inimigos construídas de modo a despertar ódio e aversão (de judeus, britânicos e 
bolcheviques, sobretudo), entre outros. A justificativa de uma atitude tão pragmática e 
utilitária em relação ao filme poderia muito bem ser retirada dessa “peça filosófica” de 
Veit Harlan, para quem: “Uma das principais tarefas do filme é essa capacidade para 
transmitir para a posteridade a imagem verdadeira do passado e, por essa perspectiva, 
todos os filmes que fizemos hoje serão um dia verdadeiros historicamente.” (Harlan, apud 
Welch, 1989: 184). 
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De fato, se o ponto de partida para o julgamento de Leni Riefenstahl é a sua colaboração 

com o nazismo, o que dizer dos dois cineasta acima, reabilitados em 1950 e em 1951, 

respectivamente, sendo que o segundo ainda foi contratado para trabalhar como tradutor do 

Exército Americano? Se O Triunfo da Vontade arrebatou vários prêmios, como a Medalha de Ouro 

no Festival de Veneza, em 1935, e o Grand Prix no Festival de Paris, em 1937; se a imprensa 

francesa saudou a obra como não sendo um “filme de propaganda”10; se Sternberg, que assistiu o 

filme em Nova York, depois que as relações entre os EUA e a Alemanha haviam azedado, achou o 

filme uma “obra prima”11, e não uma propaganda, como comparar Riefenstahl com Hippler e 

Harlan? 

Assim, de modo a evitar um olhar delirante sobre a obra da cineasta, como se fosse 

necessário antes condená-la e, depois, persignar-se para garantir o sucesso da análise, tentarei 

colocar o problema, agora, sob um outro prisma, que incomoda tanto quanto a exclusão ou o exílio 

das mulheres sob o nazismo12: o do artista de talento sob o III Reich. Afinal, mal ou bem, verdade 

ou mentira, certo ou errado, Leni Riefenstahl, além de seduzir como a vamp, de encantar o mundo 

como o protótipo da mulher germânica, cometeu o pecado de ter talento e de ter feito sucesso num 

mundo que, em princípio, exigia dela, apenas, que fosse a mistress de Hitler, aquela que esnobou 

Goebbels, a mocinha desamparada que vendeu a alma para salvar-se dos homens maus. Por isso é 

necessário, em seguida, apresentá-la não apenas na sua condição de mulher, mas de artista 

talentosa. 

                                                           
10 Pode-se argumentar que ele foi proibido na Holanda, ou melhor, banido, mas não por 
ser uma propaganda, mas porque a subsidiária encarregada da distribuição era dominada 
por judeus, que haviam sido expulsos do mundo cinematográfico alemão (sobre isso cf. 
Welch, 1985: 219-20). Essa versão, todavia, quem oferece é a Ufa, o que não é confiável. 
11 Nas palavras do diretor de O Anjo Azul, e ao se referir ao filme O Triunfo da Vontade, 
o qual teria visto no Museu de Arte Moderna de Nova York: “My dear girl, it will make 
film history – it’s revolutionary.” (Sternberg apud Riefenstahl, 1993: 218). 
12 Pois Leni Riefenstahl vai além do exílio imposto às grandes estrelas do cinema alemão 
da época de 1933 a 1945. Se é certo que mais de dois filmes tenham sido produzidos 
durante esse período e nenhum, ou quase nenhum, ícone feminino seja ainda hoje 
comemorado – além, claro de Dietrich, exportada aos EUA a tempo – a cineasta alemã 
não pode ser comparada a mulheres como Zarah Leander, Lilian Harvey, Marika Rökk, 
Lil Dagover e Kristina Söderbaum (esposa de Veit Harlan), que conheceram o ocaso após 
a guerra. Sobre isso ver Dassanowsky, 1995: 108. 
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1. Leni Riefenstahl e a “responsabilidade social” do artista 

Como adiantei linhas acima, depois do artigo de Sontag, discorrendo sobre as verdades e as 

mentiras contadas ou criadas em torno da ex-bailarina, na década de 70, foi o documentário de Ray 

Müller que trouxe de volta a mais polêmica cineasta da história do cinema ao primeiro plano. 

Aos 97 anos, Leni Riefenstahl ainda assusta como a última sobrevivente daqueles que privaram 

da companhia de Hitler, e que dele mereceram admiração irrestrita. Entretanto, a retomada do 

problema Riefenstahl vem acompanhada de uma discussão que tem encontrado no período nazista 

um manancial infindável de “fatos interessantes” - para usar uma expressão na ausência de outra 

apropriada – qual seja: a discussão sobre a responsabilidade social do artista. 

Entre os anos de 1990 e 1993, ou seja, menos de quatro anos desde a reunificação alemã e da 

derrubada do muro de Berlim, sintomaticamente, três “documentários” (realizados 

simultaneamente para a tela grande e a tela pequena) propuseram-se a falar sobre o assunto. Os três 

artistas focalizados, sem exceção, eram nomes de primeira grandeza na década de 30, sob o 

nazismo (embora no caso de Riefenstahl e Breker seus respectivos talentos não tivessem nascido 

graças a Hitler) e representaram a nação alemã no exterior em mais de uma ocasião: Leni 

Riefenstahl - bailarina, atriz, cineasta (e, hoje, fotógrafa e mergulhadora); Arno Breker – escultor; e 

Norbert Schulze – compositor13. 

Todos os três negaram, e continuaram a negar, que soubessem o que estava acontecendo, 

mesmo durante o período de guerra. No entanto, as músicas populares de Schulze, a retomada 

clássica de Arno Breker e os aclamados documentários de Leni Riefenstahl tornaram-se as maiores 

provas da colaboração com o regime, os seus mais intransigentes delatores após o término da 

guerra. Breker, por exemplo, famoso escultor do Reich, foi comissionado para a feitura de 

esculturas monumentais cujo motivo principal era o corpo – visando a exaltação não do indivíduo, 

mas da energia de um homem novo, de uma nova nação em que a sensibilidade era substituída pela 

força, de maneira a dar concretude a tudo o que antes estava diluído, fragmentado e enfraquecido 

na vida moderna  (v. Leder, 1994: 38). Leder, resenhista desses três documentários na revista 

                                                           
13 Os títulos dos documentários, em alemão, são: Zeit der Götter (A idade dos deuses), 
sobre Breker; Den Teufel am Hinterm Geküsst (Vendeste a alma ao diabo) e Die Macht 
der Bilder (O poder das imagens). Para a tradução dos títulos,  comparei as traduções 
francesa, inglesa e espanhola (para isso, v. Leder, 1994). Há um título, sobre Breker, de 
nome “Portrait of a Sculptor” que não consegui saber se se tratava de Zeit der Götter.  



 56

Goethe Institut, ao comentar o caso Breker, salienta uma determinada seqüência de um filme de 

atualidades cinematográficas de 1942 no qual as esculturas do artista aparecem em perspectiva e 

são apresentadas com o seguinte comentário, denunciador da íntima relação do artista com os 

valores nazistas:  

 “Aqui se impõe a energia que agita todo o povo, o sopro interior para 

forjar o homem novo. Essa cabeça não conta a história de um único 

indivíduo. Ela nos diz: eu sou a força viril concentrada, a cólera oposta à 

covardia, o ódio ao inimigo de meu povo. E tu deves te tornar como eu.” 

(apud Leder, 1994: 38). 

De acordo com Leder, idéias como essas, coroadas no campo da arte por obras como as de 

Breker, de pura energia e força viril, teriam proporcionado a Hitler a possibilidade de aproveitar-se 

desse mito de criação forjado no solo conservador dos princípios do século XX. Em conseqüência, 

essa expressão artística teria “servido” ao sonho de uma nova civilização ariana que demoliria o 

corpo nervoso e hipersensível do indivíduo moderno, ao mesmo tempo que anunciaria um novo 

“homem” forjado na luta, no combate, na força, na virilidade: um Führer predestinado. 

Guardadas as diferenças, o mesmo pode ser dito dos filmes de Leni Riefenstahl14, com um 

agravante: o cinema pode lidar com as formas de expressão das outras artes, o que fez dos seus 

filmes um momento de encontro entre a imagem, a música, e a escultura. Contudo, isso nos coloca 

no centro de uma questão que nos distancia daquela da responsabilidade social do artista, qual seja, 

por que os filmes da diretora alemã continuam sendo motivo de polêmica. Sem a pretensão de 

julgar a pessoa (persona, máscara) de Leni Riefenstahl, a pergunta a ser colocada é: o que as suas 

obras mostram de tão polêmico? Dizer que as suas obras são de propaganda e apontar como elas 

propagaram os “valores nazistas” cobre uma parte da questão. Uma outra parte, que é o que 

pretendo fazer, consiste em explorar a “narração” da imagem-movimento como uma maneira de 

transformar pequenos detalhes e relações ordinárias em momentos épicos e fascinantes. No 

                                                           
14 Não vou tecer comentários sobre Norbert Schulze, famoso, como se costuma dizer, pela 
sua composição entoada por soldados de todas as nações: “Lili Marleen”. Reconhecida 
como uma “canção nazista”, seu tom melancólico foi apreciado não apenas pelos soldados 
alemães como, também, por combatentes de várias nacionalidades. Nas palavras do 
próprio Schulze, a música era cativante por ser uma canção que expressava a “profunda 
solidão e nostalgia de que tudo viesse a acabar um dia”. Sobre isso, ver a revista Goethe 
Institut, em que aparece a resenha dos documentários feita por Dietrich Leder. 
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primeiro caso, o da propaganda, talvez tenha sentido a discussão da “responsabilidade social do 

artista”, no segundo, não. Isso porque a aproximação entre a arte e a “responsabilidade social” traz, 

no mínimo, dois inconvenientes sérios para a pesquisa: 1. aceitar a idéia de que há uma arte ou 

estética nazista que foge ao padrão correto de arte; e, 2. que o artista deveria fazer uma obra para 

estar ao lado da justiça, das minorias, das populações dizimadas, em suma, ao lado do povo, para o 

qual a sua arte deveria estar direcionada. Como deixei claro na Introdução e na Metodologia desta 

pesquisa, a obra de arte existe, “...é um campo deste mundo e portanto, em sua essência, hostil a 

Deus, e, em seu espírito mais íntimo e aristocrático, hostil à fraternidade do homem.” (Weber, 

1974: 171), não sendo “feita” para estar em conformidade com a moral, a humanidade, o povo ou 

deus.  

Nesse sentido, se a obra de Leni Riefenstahl foi e é entendida a partir de critérios temperados 

pela paixão dos julgamentos de guerra – pressuposto este comum a todos aqueles que vivenciaram 

o período ou sobre ele estudaram -, isso não deveria impedir, mas provocar o pesquisador 

interessado (que faz parte dessa história) a um olhar mais detido, “armado” de novas hipóteses e 

tentando fazer valer outras imputações. Se Leni Riefenstahl continua assustando, a sua “obra” 

ainda permanece intacta: ora seus filmes são chamados de “obras primas” da maior cineasta 

(mulher) da história do cinema, ora acusados de “propaganda nazista” por causarem uma atração 

irresistível aos valores da liderança (o Führerprinzip, pregado por Goebbels) e do indivíduo-nação 

(massa de indivíduos em marcha captados em forma de figuras geométricas). Ocorre que se 

aprendemos a ver esses dois pontos na obra da cineasta, é possível e importante perceber outros 

para compreendermos o incômodo que seus filmes ainda causam15. Entretanto, bem entendido, isso 

quer dizer compreender melhor um incômodo “objeto” de estudo, não a reabilitação da artista. 

                                                           
15 Na verdade, as obras de Riefenstahl não foram “esquecidas”, no sentido forte do termo, 
ou seja, “digeridas” (como diz Nietzsche 1988: 57-8). Essa obras quando exibidas 
continuam despertando afetos, como se viu em novembro de 2000, com uma das partes de 
Olympia. O filme participou do festival com temática gay Mix 2000 e foi assim noticiada 
pelo jornal Folha de S. Paulo (Ilustrada de 11/11/00; p. 8): “Exibição de fita nazista 
polemiza festival: projeção de ‘Olympia’, que retrata exaltação do nazismo, é criticada 
por liderança judaica e por movimento gay”.  Como disse, a existência dessas reações 
constituem  uma forte motivação para a investigação.  
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2. Breve excurso sobre a relação entre “realismo socialista” e o “realismo” nazista 

Aproximar o realismo apregoado pelo nazismo (entendido nesse ponto como a produção 

artística alemã sob Hitler) daquele pelo socialismo (tomado como sendo a produção artística 

soviética sob Stalin) traz problemas imediatos. Isso porque sempre será possível argumentar que os 

elementos chamados “realistas” presentes na arte sob o período hitlerista diferem, sim, do que foi 

conhecido como “realismo-socialista”. Palmier, por exemplo, dirá que não se trata de realismo o 

que ocorre na arte sob o nazismo, mas um hiper-realismo (cf.  Palmier, 1983: 86). A pintura 

glorificará, além dos líderes de partido, das SS e das SA, o campo, os camponeses e as paisagens.  

“É pouco dizer que a pintura nazista foi figurativa. O homem e a mulher nela 

ocupam um lugar essencial. E portanto, o que a caracteriza, é o extremo 

esquematismo da maior parte dessas representações. (...) O trabalho ocupa um 

lugar importante na ideologia nazista, mas a abstração extrema dessa noção (...) 

se reflete igualmente na pintura nazista.” (Palmier, 1983: 87-8).  

Esse anti-capitalismo romântico na representação do trabalhador é ainda mais marcante pelo 

fato de trabalhadores serem sempre os rurais, não o proletariado; e ainda quando são os 

camponeses, raramente estão associados a qualquer tipo de máquina, como os tratores, comuns na 

representação russa, estabelecendo uma diferença não desprezível entre a União Soviética, da 

época, e a Alemanha, pois mesmo quando o trabalhador citadino tinha de ser “representado”, ele o 

era de modo a valorizar mais os seus músculos do que a ligação à utilização da técnica industrial. 

Além disso, a não inserção da máquina na figuração de seus principais quadros combinou com a 

reverência ao arcaísmo técnico, de modo a retratar “...o campo alemão como se tivesse saído da 

Idade Média”, como observou o estudioso francês. 

Contudo, se essa aproximação for realizada levando em conta a intervenção do governo no 

“fazer” artístico - e não apenas os elementos nela representados -, o “realismo” socialista e nazista 

terão muito em comum pois, de maneira geral, a precaução diante de manifestações estéticas de 

vanguarda (como o expressionismo, na Alemanha; o futurismo e o abstracionismo, na extinta 

URSS) uniu e mobilizou os líderes dos dois países. Para Stalin, por exemplo, o que não fosse 

realismo seria considerado formalismo – e, consequentemente, toda a imaginação deveria ser vista 

como sinônimo de decadência. Na Alemanha, qualquer avanço no sentido da abstração poderia ser 

considerada “arte degenerada”. Em grande parte, isso contribuiu para a retomada – em larga escala, 
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é bom frisar, uma vez que as referências à eugenia, comuns ao período, encontravam eco na 

representação do corpo belo e nu do período clássico  – do modelo ideal do corpo são, inspiração 

buscada, como se sabe, na antigüidade greco-romana. Um escultor de talento, como Breker, viveu 

no ostracismo por ter recebido o beijo mortal do nazismo, enquanto, nos países socialistas, outros 

escultores anônimos e bem menos interessantes enchiam as praças e parques de esculturas 

“grandiosas” – boa parte delas espatifadas com a vasca que derrubou o comunismo na Europa16. 

Se é possível concordar com Palmier que o período nazista não estabeleceu uma estética 

nazista definida (Palmier, 1983: 67 e segs.), a não ser que esta fosse entendida a partir de certos 

traços “reacionários” muito valorizados na época, uma das perguntas a serem respondidas numa 

pesquisa sobre a arte no nazismo seria: esses valores não continuam muito bem representados 

contemporaneamente? Por outro lado, entre 1933 e 45, se a arte na Alemanha foi submetida a uma 

régua artística, ou se se quiser, a uma diretriz “realística” para estar mais próxima da “compreensão 

popular” e agradar ao Führer, contrapondo as obras baseadas em temas naturais e 

“representativos” à “não arte” ou “arte degenerada” (Entartete Kunst)17, em que era percebido a 

“abstração” ou o “modernismo” da época, como isso se deu especificamente no cinema? Não tenho  

                                                           
16 A grandiosidade e a dureza “realista” das esculturas e bustos nesses países, mais 
próximas de Thorak do que de Breker, não desapareceram após 1989. Deve-se notar 
também que não desapareceu a megalomania arquitetônica de Hitler-Speer. Na “nova 
Alemanha”, nos últimos dez anos, houve grande investimento na arquitetura da cidade, 
com destaque para a nova chancelaria (chamada de “máquina de lavar” e de “tanque 
encalhado” pelos moradores). Orçada em 230 milhões de dólares e projetada pelos 
arquitetos Axel Schultes e Charlotte Frank, ela cumpre o destino de ser o monumental 
símbolo da nova Alemanha – ao passo que um fórum para o povo, previsto inicialmente, 
não mais existe). Para isso ver jornal Folha de S. Paulo, p. A13, domingo, Folha Mundo, 
de 29.04.2001 - manchete: “Berlim inaugura o símbolo de seu poder”. Perto da modesta 
chancelaria de Bonn, antiga capital alemã, a nova sede do governo é não apenas prova do 
poderio da Alemanha unificada como, também, indicador de que a grandiosidade das 
construções feitas sob nazismo parecem ter sido retomadas. Sobre o portão de 
Brandemburgo, por exemplo, que ficava entre as duas Berlim, há um carro iluminado 
puxado por cavalos. Atrás, o condutor tem sobre si um aro (na ponta de uma haste) que 
sustenta uma águia e envolve uma cruz, lembrando muitas das imagens que aparecem em 
obras como O Triunfo da Vontade ou Arquitetura da Destruição. 
17 Segundo David Welch, no livro The Third Reich: Politics and Propaganda, o público 
que visitou as exposições de arte “degenerada” suplantou o que afluiu às exposições de 
arte “saudável”. Conquanto houvesse uma justificativa para isso, pois havia incentivo para 
essas visitações, não deixa de ser interessante notar que o “degenerado”, durante o 
nazismo, composto de obras de variados matizes modernistas, estrangeiros, inclusive, 
tenha atraído mais interesse do que obras de artistas nacionais e que foram incensados por 
Hitler (ao fim e ao cabo, a única referência artística da Alemanha, na época). 
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a intenção de responder a essas questões. No entanto, elas apontam o quanto as manifestações 

artísticas, entendidas como “...um campo deste mundo”, estão a espera de novas hipóteses. 

 

3. Riefenstahl, Hitler e Goebbels 

 Susan Sontag (1986) afirma em seu artigo “Fascinante fascismo” que é francamente falsa a 

versão segundo a qual a cineasta teria conhecido Hitler e Goebbels após a exibição de A Luz Azul, 

quando o primeiro resolveu sondá-la sobre a possibilidade de  rodar um filme sobre o congresso do 

NSDAP, em Nuremberg, no ano de 1933, uma vez que a cineasta e Hitler eram companheiros de 

longa data. Não obstante as negativas de Riefenstahl a esse respeito, o documentário de Müller 

aponta indícios fortes de que ela os teria conhecido antes do que afirma, ancorando-se, para isso, 

nos diários de Goebbels. 

Como no campo das lendas e das narrativas que principiam por “... era uma vez...”, Hitler 

teria ficado seduzido pela atriz Riefenstahl após assistir a uma seqüência de um de seus primeiros 

filmes sob a direção de Fanck, no qual aparece, dançando, numa praia deserta. Posteriormente, 

prestes a vencer as eleições de janeiro de 1933, Hitler teria expressado profunda admiração pelo 

trabalho da artista em A Luz Azul, obra que dirigiu e na qual atuou, convidando-a para a realização 

do documentário da convenção do NSDAP, de 193318. Esse primeiro documentário - Sieg des 

Galubens – perdido durante muito tempo, foi, primeiro, renegado19 pela diretora, que garantiu 

nunca tê-lo dirigido. Posteriormente, ao ser localizado, fez questão de rejeitá-lo, afirmando não ter 

tido a autonomia necessária para realizá-lo. Ademais, justamente em virtude do resultado temerário 

do empreendimento, a artista teria se recusado a fazer mais filmes para o partido, cedendo, 

posteriormente, diante dos insistentes apelos de Hitler. 

No artigo de Sontag, a autora garante que Leni Riefenstahl era íntima e companheira de 

Hitler desde antes de 1932, o que ainda é polêmico. Todavia, a favor do argumento de Sontag, 

consta que o próprio Hitler a escolheu para ser “especialista” em filmes, no III Reich, sendo 

comissionada para o “documentário” de 1933 e de 1934 (faria, ainda, um filme para o exército, em 

                                                           
18 Que não teria sido realizado, segundo alguns críticos, inclusive a bem informada Lotte 
Eisner. Entretanto, como mostraram Sontag (1986) e o documentário de Ray Müller, por 
mais que a cineasta relute em assumir a autoria e renegue o produto final, o projeto teria 
sido entregue a ela. 
19 Traduzi por Vitória da Fé. 
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1935). Finalmente, em 1936, seria comissionada, mais uma vez, pelo partido, - ou pelo Comitê 

Olímpico Internacional? – para cobrir as Olimpíadas de Berlim. A esse respeito, Sontag não tem 

dúvidas ao afirmar que o financiamento foi providenciado pelo próprio governo alemão (cf. 

Sontag, 1986: 64). Entretanto, como diz o Jornal Berliner Morgerpost International, o filme sobre 

as Olimpíadas de 1936 (Fest der Völker e Fest der Shöndheit, Festival das Nações e Festival da 

Beleza, títulos das duas partes de Olympia) foi financiado pelo I.O.C (International Olympic 

Committee) e ganhou a medalha de ouro desse comitê em 1939 (ano em que começa a guerra). 

Ressalta o jornal que ainda hoje o filme “Olympia” é considerado o maior documentário esportivo 

de todos os tempos, feito “para a honra e glória da juventude do mundo”20. 

Entretanto, se a autonomia da artista havia sido recusada em A Vitória da Fé, o mesmo não 

ocorreu na realização de O Triunfo da Vontade, que ela aceitou dirigir sob a promessa do Führer 

de que teria liberdade total de ação - antes, durante e depois de rodado o filme, podendo, inclusive, 

determinar o quê, onde, como e quando filmar (sendo sua responsabilidade direta a montagem do 

copião) - além de amplo financiamento. Qual a importância disso? 

 Na era industrial, o cinema não é um empreendimento barato – ao contrário – e nem pode 

prescindir de toda uma organização burocrática para administrar um produto que, muitas vezes, é 

realizado como “arte”. Não que as grandes produções sejam as únicas a gerar obras primas ou 

produtos de sucesso retumbante (a indústria do cinema está repleta de filmes baratos transformados 

em sucessos comerciais de primeira linha, além, do que, como disse Morin, é assim que se dá a 

renovação dessa mercadoria, psíquica, antes de tudo)21. Entretanto, ter à sua disposição uma 

equipe, obediente, de técnicos competentes, os melhores do país; instrumental técnico de última 

geração; dinheiro para por em prática idéias mirabolantes; colaboração de um arquiteto premiado 

no exterior (o mais inteligente, culto e refinado do Reich); e a proteção do homem forte da 

Alemanha pode proporcionar tanto um grande fracasso quanto um estrondoso sucesso. No caso de 

Riefenstahl, obedecida cegamente por uma escolta de mais de trinta câmeras (segundo a cineasta 

                                                           
20 Dados retirados do artigo de jornal Berliner Morgerpost International – artigo “From 
Hitler’s Darling to the Pariah of Motion Pictures History” de Oliver Michalsky (a 
tradução do artigo para o inglês é de Stephen Krug). 
21 Morin assinala que os produtos da indústria cultural, em virtude da “estrutura mesma 
do imaginário (...) segundo arquétipos”, tem de “...superar constantemente uma 
contradição fundamental entre suas estruturas burocratizadas-padronizadas e a 
originalidade (individualidade e novidade) do produto que ela deve fornecer.”  Para isso 
v. Morin, 1969: 17-27, particularmente p. 20. 
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eram 18 câmeras, cada qual com o seu próprio automóvel e com um assistente)22, ladeada por 

Speer e adorada por Hitler, o que se viu foi um show alucinante em que elementos históricos do 

cinema alemão foram realizados em todas as suas virtudes em O Triunfo da Vontade23.  

 Nas palavras de Riefenstahl, citadas por Kracauer, no comentário que dedica à sua obra, 

“Os preparativos para o congresso do partido foram feitos em conexão com os preparativos para 

o trabalho de câmera”. Rapidamente Kracauer deduz daí que o filme foi planejado como sendo 

não apenas uma “espetacular reunião de massa, mas também como um espetacular filme de 

propaganda”, como se um jogo de espelhos fosse montado para “refletir” “uma realidade 

bastarda” em que se pode dizer que se “O Triunfo da Vontade é sem dúvida o filme sobre o 

Congresso do Partido do Reich; (... por seu turno ...) o próprio congresso também foi encenado 

para produzir O Triunfo da Vontade, com o objetivo de ressuscitar o êxtase do povo através dele.” 

(Kracauer, 1988: 342; a citação de Riefenstahl está na mesma página). 

 Para dar uma idéia da transformação dos sítios de Nuremberg, nos quais os congressos 

anteriores haviam sido realizados, e para concordar, em parte, com a observação de Kracauer, além 

de todo aparato técnico de última geração, a equipe de Leni Riefenstahl, monitorada por Sepp 

Allgier24 e Speer (um diretor de fotografias e um arquiteto, futuro ministro dos armamentos e 

conhecido pela administração competente que soube fazer do trabalho escravo – de judeus e 

estrangeiros – durante o período em que durou a guerra25), construiu trilhos e plataformas móveis, 

                                                           
22  O número total de pessoas que estavam trabalhando junto a ela chegava a 170, 
contando os responsáveis pelo som, pelas câmeras, cenários, motoristas, etc. Ver Leni 
Riefenstahl, 1993: 159. 
23 Como exemplo de elementos já explorados pelos técnicos daquele país e utilizados por 
Leni Riefenstahl, cito a direção de massa, de Fritz Lang, no filme Os Nibelungos, a 
primeira parte, sobretudo; o jogo de luz e sombra, do teatro e das experiências pós 
Caligari, ou, ainda, como realçou Kracauer, a montagem “... cultivada na Alemanha muito 
antes de 1933” e que deu aos nazistas (Riefenstahl, no caso) o controle sobre as três 
mídias do cinema: a narração, a imagem e o som (cf. Kracauer, 1988: 321-2). 
24 Não se pode esquecer de mencionar, também, Walter Frentz, amigo de escola de Albert 
Speer. Este indicou Frentz para trabalhar como cinegrafista de Riefenstahl e, em seguida, 
fez com que fosse contratado como cinegrafista da Luftwaffe logo ao início da guerra 
(trabalhando no quartel general de Hitler). Para isso, ver Sereny, 1998: 191. 
25 Leni Riefenstahl e Albert Speer devotaram-se mútua afeição, como é possível 
acompanhar nas cartas que a cineasta mandou a seus amigos, num esforço para liberar 
Speer o mais rápido possível da prisão. Ainda na opinião da diretora, Speer era 
“extraordinariamente atraente” e “... se tornou o homem mais importante – e certamente o 
mais interessante - da Alemanha depois de Hitler.” (v. Sereny, 1998: 197). O fato de 
Speer, arquiteto, ter se tornado responsável pela produção de armamento na Alemanha 



 63

além de colunas de luzes e uma insinuante pista circular disposta ao redor do pódio em que Hitler, 

o “ator” para quem o filme havia sido concebido, viria a discursar26.  

 Todavia, há, ainda, o “famoso diário” de Joseph Goebbels, vendido para publicação quando 

ele ainda estava vivo27 e que, segundo Sereny, teria maior valor histórico do que a autobiografia de 

Leni Riefenstahl. Entretanto, é bom ressaltar que, até por amor próprio, dificilmente constaria 

nesses escritos que Riefenstahl rejeitara suas insinuações e que o tratava, diante de amigos, como o 

“coxo”. De todo modo, vale o argumento de Sereny, para quem as memórias de Leni Riefenstahl, 

escritas quarenta anos depois do Reich, perdem em valor histórico para as de Goebbels, escritas 

todas as noites e dirigidas às vindouras gerações alemãs vitoriosas28. 

 Contudo, o que transparece em alguns comentários de Goebbels é que ele não só não 

detestava Riefenstahl como, muitas vezes, em seu diário, lhe fez elogios, como quando a chamou 

de “(...) o único expoente do cinema que realmente nos entende”, em 12 de junho de 1933, e de 

reconhecer que ela era “Uma mulher que sabe o que quer...”, em 05 de outubro de 1935 (o que 

não era pouco, considerando a forma como os nazistas viam as mulheres). Mesmo que em 06 de 

novembro de 1936 tenha perdido a paciência com a artista, acusando-a de forjar crises de nervos e 

                                                                                                                                                                                 
nazista não deve espantar, uma vez que, segundo Sereny, nas palavras de Speer, o que 
Hitler mais admirava nele era a sua capacidade de liderar uma equipe de trabalho. 
Entretanto, a importância de Speer deve ser entendida, também, em razão da íntima 
proximidade que estabeleceu com Hitler – talvez explicável pelo desejo, frustrado, da 
realização artística e arquitetônica, sonhada pelo Führer. Para uma descrição mais óbvia e 
segura das funções de Speer sob o nazismo,  ver a caracterização feita pela acusação, em 
01.10.46, durante o seu julgamento em Nuremberg (Sereny, 1998: 188). 
26 Mais adiante farei comentários sobre as colunas de luzes, advindas de holofotes 
voltados para o céu. Em relação à pista circular, foi graças a esse dispositivo que os 
câmeras de Leni Riefenstahl puderam realizar travellings no meio da  multidão de 
estandartes, bandeiras e homens. 
27 O contrato, altamente generoso em termos financeiros, foi assinado em 21 de outubro de 
1936(!). No entanto, ressalta Sereny, apenas as informações redigidas após essa data 
podem ser consideradas de “valor histórico”  e documental, uma vez estarem sendo 
escritas para serem lidas pelas gerações vindouras (v. Sereny, 1998: 199). 
28 Cf. Gitta Sereny Albert Speer: sua Luta com a Verdade, pp. 199 e segs.. Segundo 
Sereny, o ódio de Leni Riefenstahl “...era causado, mais provavelmente, pela vergonha 
que sentia das coisas que havia aceitado por parte dele, em vez de pela possível 
contrariedade que experimentava quando ele lhe recusava algo.” (Sereny, 1998: 201). 
Prova disso era a maneira como gostava de ser chamado - “Senhor Ministro do Reich” -, 
mesmo durante “affairs” particulares com as atrizes do cinema alemão, a quem 
selecionava, indicava e ajudava, trocando um impulso na carreira por favores sexuais (cf. 
Sereny, 1998: 201 e Rees, 1995: 22-3). O “apelido” de Goebbels era devido a um defeito 
congênito num dos pés que o fazia mancar perceptivelmente. 
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chorar (“a mais poderosa arma das mulheres”) de modo a pressioná-lo a liberar o dinheiro para a 

consecução de Olympia, foi graças à influência do “senhor ministro do Reich” que ela foi 

oficialmente homenageada e “eleita” membro do conselho nacional do cinema alemão (cf. Sereny, 

1998: 201-2).  

A relação entre Goebbels, Hitler e Riefenstahl tem importância em razão do papel que o 

cinema desempenhou nesse momento. Repetindo a informação de Palmier, a produção de filmes 

nos doze anos de Hitler no poder superou o número de dois mil. Atores, atrizes, diretores e técnicos 

extremamente competentes, herança do desenvolvimento industrial do cinema alemão no período 

pré-nazista, formaram a base de uma profícua produção artística, de maneira geral, e 

cinematográfica, em particular, ultrapassada, apenas, pelo complexo hollywoodiano. Nas palavras 

de Palmier, salientando esse aspecto particular do cinema em relação às outras artes, era possível 

perceber isso inclusive nos filmes “chamados de propaganda”:  

 “(...) Filme de propaganda, ele também fez muito sucesso, pois se a 

pintura, a escultura e a literatura nazistas são medíocres, o mesmo não 

se pode dizer do cinema: eles dispunham, lembremos mais uma vez, de 

equipes excelentes, de técnicos do mais alto nível.” (Palmier, 1983: 92)29. 

Nos termos de Palmier, a palavra, tem o seguinte sentido: conquanto expoentes como 

Breker, na escultura, continuassem a “produzir” “obras de arte”, a maior parte da produção dita 

artística seguiu, metodicamente, a busca de um ideal que, chamado de “clássico”, na verdade não 

passava de reprodução “hipernaturalista” de temas anti-capitalistas. Por outro lado, não se pode 

esquecer que, na década de 30, atrizes famosas como Asta Nielsen, Garbo (suecas, de origem) e 

Dietrich, não estavam mais estrelando filmes na Alemanha e, assim como vários diretores, tinham 

seguido rumo à Meca americana. Porém, vale ressaltar que a pouca fama dos artistas que ficaram 

deve-se muito mais à pouca pesquisa em relação ao material cinematográfico produzido à época 

(gigantesco, como mencionado), do que à sua real ausência de talento. Não é novidade, além disso, 

que o cinema foi preocupação constante dos membros intelectualizados do NSDAP, dentre todas 

“as manifestações artísticas”, e todos os mídia, durante o período do terceiro império. 

Atriz e diretora desde antes da chegada do movimento nazista ao poder e, portanto, 

subordinada, como artista ou produtora, ao Terceiro Reich desde então, o envolvimento de Leni 

                                                           
29 O autor refere-se ao filme O Jovem Hitlerista Quex. 
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Riefenstahl com Hitler, Goebbels e Speer tem a ver diretamente com a tela. Para constatar esse 

fato, nada mais sugestivo do que a maneira como Leni Riefenstahl narrou o preâmbulo de seu 

encontro com o futuro Führer. Prestes a viajar para as suas intermináveis filmagens, como sempre 

fazia, conta que um dia escreveu a Adolf Hitler, parabenizando-o por um dos seus inúmeros 

discursos30. Mais cedo do que esperava, foi procurada por Wilhelm Brückner, um dos homens de 

presença constante e próxima ao futuro chefe da nação alemã. Seguindo a versão narrada em suas 

memórias, Brückner ter-lhe-ia dito que Hitler, certa feita, lhe confidenciara, quando conversavam 

sobre cinema e filmes: “A coisa mais bonita que já vi num filme foi a dança de Riefenstahl, no 

mar, em A Montanha Sagrada.” (Wilhelm Brückner, apud Riefenstahl, 1993: 105)31. Ao ouvir as 

divagações do mestre, logo se lembrou da carta que ele havia separado, justamente dela, a Diotima 

dançarina. Imediatamente Hitler pediu que fosse marcado um encontro, reconhecendo, ainda 

segundo o ajudante, que, além disso, a admirava como cineasta e confessando: 

“O filme de mais forte impacto sobre mim foi A Luz Azul – sobretudo 

porque é inusual uma jovem mulher vencer a hostilidade e os 

preconceitos da indústria cinematográfica.” (Hitler, apud Riefenstahl, 

1993: 106)32. 

Digo que essa passagem é sugestiva pois revela o fascínio recíproco ocorrido entre eles. 

Como se costuma dizer, quem se faz esperar julga-se mais importante do que aquele que espera. 

No caso dos dois, depois de ter sabido da carta, Hitler não titubeou em chamar Riefenstahl o mais 

                                                           
30 A data da carta é 18 de maio de 1932. O discurso de Hitler teria ocorrido, segundo 
versão da cineasta, no Sports Palace. Nesse momento, ela estava de partida para a 
Groenlândia. A informação é de Leni Riefenstahl e portanto, uma fonte pouco segura. 
Todavia, em relação à carta, a cineasta garante que lembra cada uma das palavras devido 
as várias ocasiões em que teve de repeti-la. 
31 “The most beautiful thing I have ever seen in a film was Riefenstahl’s dance on the sea 
in The Holly Mountain.”. Esse filme, realizado entre os anos de 1925 e 1926,  foi dirigido 
por Fanck. O papel interpretado por Riefenstahl foi o de Diotima, nome provavelmente 
inspirado em Hölderlin, poeta que exercia forte atração tanto em Fanck como na própria 
atriz. No caso específico do nome Diotima, conta a história que Hölderlin teria tido um 
doloroso (porém, platônico) caso de amor com a empregada de sua esposa, chamada 
Lisette, também casada. Em seus poemas, Lisette aparece como Diotima. Em tempo, 
Hölderlin foi um dos mais importantes poetas do romantismo alemão e, inspirado no 
espírito dos antigos poetas gregos (1770-1843), escreveu sua obra mais famosa, a novela 
Hyperion, em dois volumes. 
32 “The film that made the strongest impact on me was The Blue Light – above all, 
because it is unusual for a young woman to win out against the hostility and prejudices of 
the motion-pictures industry.”. 
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rápido possível para perto de si. Por outro lado, mesmo involuntariamente, Riefenstahl-Diotima 

impôs ao futuro Führer uma espera de mais de cinco anos, até que ele pudesse vê-la e assumiu na 

mente de Hitler a imagem da heroína, da Penthesilea33 que triunfa sobre os homens. Nesses termos, 

se Hitler de fato era um amante da ópera wagneriana e, segundo se afirma, teria dito que para se 

conhecer o nazismo é necessário antes conhecer Wagner (v. Michaud, 1996: 308, bem como o 

filme de Cohen, 1994, entre outros), devotando atenção especial às cerimônias e rituais de rua, 

encharcadas de emblemas e suásticas que fascinavam aos observadores estrangeiros34, em breve 

ele teria sua paixão traduzida para a tela grande e, mais que isso, legada à posteridade pelas mãos 

de Leni Riefenstahl. 

 

4. Filmes, prêmios e imagens de Leni Riefenstahl 

Finalmente, aproximo-me dos filmes realizados por Leni Riefenstahl - ainda que não para os 

analisar, mas para vinculá-la diretamente a eles. No entanto, isso, ao invés de tornar o caminho 

mais agradável, determina uma espécie de dificuldade: o que podem indicar os prêmios que 

recebeu se ela era protegida de um dos homens mais poderosos da Europa?  

Como é comum, tocar no nome Riefenstahl, bem como no de suas duas grandes produções 

(O Triunfo da Vontade e Olympia) é tornar-se suscetível a ataques provenientes dos mais variados 

                                                           
33 Imortalizada na Eneida, de Virgílio, a luta até a morte entre Penthesilea, temida 
Amazona, e Aquiles, seu algoz,  retrata o irremediável sofrimento do vencedor,  Aquiles.  
Ao remover o elmo do guerreiro contra quem combatia, o herói não conseguiu livrar-se da 
paixão pela mulher que jazia em seus braços. Sintomaticamente, a cineasta lutou para 
conseguir realizar um filme sobre a Penthesilea – a ser filmado no deserto da Líbia para as 
cenas de batalhas, em que as amazonas e os gregos estariam montados em vigorosos 
cavalos brancos. A obra de Kleist, nunca lida por Leni Riefenstahl, se, por um lado, 
tornou-se um projeto que não chegou a sair do papel, por outro, dá uma boa imagem da 
cineasta, uma vez que pessoas como Tairov (diretor russo), Fanck e Max Reinhardt viam 
nela a encarnação perfeita da Penthesilea. A escolha do deserto líbio devia-se ao suporte 
financeiro (a presença de italianos e alemães no norte da África) mas, também, segundo a 
atriz, à luz que o local proporcionava: “(...) but because of the eternally blue, cloudless 
sky against witch the classical figures under the high sun would stand out like reliefs 
carved in stone. In no way was the film to resemble Hollywood technicolour spetacles. I 
wanted to use the colours sparingly. These were to be subtle nuances between beige and 
brown, like colours of the pyramids on the Nilo.” (Leni Riefenstahl, 1993: 251). 
34 Como o depoimento do embaixador britânico para a Alemanha, Sir Neville Henderson, 
que dizia a propósito de sua estadia na Alemanha e de sua impressão diante da marcha das 
colunas “hitleristas”: “Eu passei seis anos em S. Petersburgo antes da guerra nos 
melhores dias do antigo ballet russo, (...) mas para tal grandiosa beleza, eu nunca vi um 
ballet que pudesse ser comparado a isso.” (Henderson apud Welch, 1985: 159). 
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lados. Ray Müller, por exemplo, autor do documentário A Deusa Imperfeita35, após o debate que 

acompanhou o lançamento de seu filme, declarou: “Você precisa dizer ao público alemão que esta 

mulher é demoníaca. Se você não fizer isso, você é demoníaco”, tal a comoção causada por 

qualquer coisa relacionada ao período de 1933 até 194536. 

Antes, entretanto, de se tornar demoníaca – ou uma deusa imperfeita -, Leni Riefenstahl 

recebeu elogios de Charles Chaplin pelo filme A Luz Azul (que o teria inspirado na construção da 

personagem de Paulette Goddard para Tempos Modernos, feito a partir da bella maledetta); foi 

sondada pelo Duce italiano para fazer um “documentário” na Itália; parabenizada por Stalin, 

quando da divulgação do filme das olimpíadas; visitou os Estados Unidos (em novembro de 1938 

ficando até janeiro de 1939, a convite de Walt Disney, em campanha de lançamento de Olympia), 

onde foi comparada por um colunista americano à suástica: “... ela é tão bonita quanto a 

suástica...”; além de ganhar vários prêmios, na Alemanha e fora dela, tanto por O Triunfo da 

Vontade quanto por Olympia37. 

                                                           
35 Documentário sobre Helene Berta Amalie “Leni” Riefenstahl, realizado por Ray Müller 
Macht der Bilder: Leni Riefenstahl – que em inglês poderia ser chamado The power of 
image  - acabou sendo exibido como The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl. No 
Brasil, particularmente, ele foi exibido sob o título A deusa Imperfeita. O título original do 
documentário de 1934(5) é Triumph des Willens; e Olympia, sobre as Olimpíadas de 
Berlim, em 1936,  está dividida em das partes: “Fest der Völker” e “Fest der Shöndheit” 
(Festival das Nações e Festival da Beleza). Sobre o documentário, vale esclarecer que 
quem financiou e insistiu para que o projeto fosse avante, tendo sido oferecido a inúmeros 
diretores antes de R. Müller, foi a própria Leni Riefenstahl. Todavia, depõe a favor de 
Müller a recusa de Riefenstahl em aceitar o documentário como uma obra “fidedigna” e o 
fato de não ter gostado do resultado final. 
36 Ver entrevista a Esther Hamburguer na Folha de S. Paulo, 11.09.94, Domingo, p. 6-11. 
Nessa entrevista, além de se afirmar que a cineasta revolucionou o cenário 
cinematográfico, há um breve comentário sobre o hit-parade alcançado pelo filme de 
Müller, quinto colocado nos Estados Unidos, à frente de obras como O Piano e, inclusive, 
de A lista de Schlinder, em décimo-segundo posto. Além disso, o documentário fez 
sucesso na Alemanha e no Japão e, segundo  a DVD Post, endereço na internet que 
mantém um pódio para a crítica dos filmes ano a ano, o filme sobre a vida e obra de 
Riefenstahl teria ficado em quinto lugar, em 1994, atrás, apenas, de Pulp Fiction, Hop 
Dream, Forrest Gump, Quiz Show e à frente de Rei Leão e Quatro Casamentos e Um 
Funeral. 
37 O colunista americano era Walter Winchell e na mesma noite em que Riefenstahl era 
recebida em jantar de gala na América, as Sinagogas eram atacadas e incendiadas na 
Alemanha. Sobre isso ver jornal Folha de S. Paulo, Ilustrada, quarta-feira, 22.06.94, p. 5-
3. Sobre Chaplin ter elogiado a cineasta, ver jornal O Estado de S. Paulo, p. A-16, de 
22.08.97. De volta a Alemanha, a cineasta cobriu as primeiras campanhas dos exércitos 
alemães na Polônia e, em seguida, iniciou um novo filme, ao estilo d’ A Luz Azul, que só 
viria a público em 1954, após o fim dos processos movidos contra ela pelas forças de 
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Para se ter uma idéia da repercussão da cineasta, O Triunfo da Vontade venceu o Prêmio 

Nacional do Cinema Alemão, além de arrebatar a medalha de ouro na Bienal de Veneza e outra, de 

ouro, (esta em 1937), na feira mundial de Paris. Olympia, por sua vez, além de tornar-se famoso 

fora das fronteiras européias, ganhou o Prêmio Nacional do Cinema Alemão e o primeiro lugar em 

Veneza, suplantando inclusive Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney38. Contudo, 

durante um longo período, iniciado logo após o término da guerra, a cineasta apenas foi 

reconhecida pela sua competência em editar a propaganda nazista (como disse Siegfried Kracauer, 

1988: 341 e segs., comentando O Triunfo da Vontade), de modo a apresentar a “Alemanha nazista 

prodigamente encarnada passa(ndo) pela tela”, possibilitando aos líderes da época “manipular” 

os “valores humanos tradicionais” num show impactante que causa uma “sensação de 

desconforto (...) em mentes não preconceituosas (...)”. “E é um espetáculo assustador (arremata, 

por fim, Kracauer) ver muitos jovens honestos, insuspeitos, entusiasticamente se submeterem à sua 

corrupção, e longas colunas de exaltados homens marcharem em direção às estéreis esferas deste 

desejo, como se eles próprios quisessem desaparecer.” (Kracauer, 1988: 343). 

Na mesma linha, e para ficar apenas no registro de dois expoentes que analisaram o cinema 

alemão, Eisner apontará, no primeiro filme de Riefenstahl, um traço que marcará as futuras críticas 

                                                                                                                                                                                 
ocupação. Esse filme, Tiefland - algo como Terras Baixas, ou Planície – antecede sua 
participação no filme Munique Olympic Games, de 1972, para o qual foi comissionada 
pelo London Times (ou o Sunday Times). Lá atuou como fotógrafa e trabalhou na 
realização do filme sobre a Olimpíada. Todavia, os protestos a retiraram da equipe de 
filmagem, uma vez que se eram esparsos no início, tornaram-se particularmente fortes 
quando, 6 dias antes do encerramento dos jogos, terroristas árabes mataram dois atletas da 
delegação israelense, deixando outros nove feridos. Mais tarde, publicou o livro de 
fotografias sobre Os Nuba, da África, e outro sobre suas experiências no fundo do mar, 
como fotógrafa mergulhadora. Sobre o fascínio que a “bruxa” bela e maldita de A Luz 
Azul teria causado sobre Charles Chaplin, v. hipótese de Bignardi, 1996: 16. 
38 Para que não pareça exagero, é bom dimensionar os prêmios da cineasta: em primeiro 
lugar, ganhar o prêmio nacional alemão, num momento em que as mídias e as câmeras de 
cultura estão nas mãos do partido, tira muito do brilho da conquista. Em seguida, vencer 
em Veneza, num país fascista e, como dizem os próprios italianos, num momento em que 
todos eram fascistas, ou seja, em que a oposição e a resistência eram minúsculas, também 
não dá brilho à conquista. Entretanto, é bom que seja dito que a década de 30 era pródiga 
em paradas fascistas de rua (na Romênia, Hungria, Portugal, Espanha, Brasil, etc.), e que 
nos Estados Unidos da América havia forte simpatia dos atores (não produtores) de 
Hollywood pelos alemães, como Gary Cooper, por exemplo, que visitou a Alemanha na 
época, sendo recebido como camarada do partido. Ainda sobre isso, Leni Riefenstahl 
afirma, em suas memórias, que os principais concorrentes ao prêmio, além de Olympia e 
Snow White, eram os filmes Pygmalion (inglês) e Quai des Brumes, esse último de Carné 
(cf. Leni Riefenstahl, 1993: 235). 
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ao trabalho da cineasta, qual seja, a de que  a beleza das imagens em seus filmes são menos méritos 

dela do que do antigo cameraman de Fanck, Schneeberger. Além do mais, o roteirista desse 

primeiro filme, Bela Balázs, comunista e amigo de Lucáks, também foi poupado da crítica que a 

estudiosa faz ao filme, prejudicado, segundo diz, pelos “balidos de carneiro e berro das cabras”, 

além da utilização prescindível de uma maquete para o cenário da gruta39. Para a crítica e estudiosa 

alemã – e sua proximidade com Kracauer nesse ponto é intensa - Leni Riefenstahl, com o seu O 

Triunfo da Vontade (e, em menor escala, as duas partes de Olympia) teria produzido uma 

 “obra típica do cinema de propaganda” em que as impressões são de 

“pesadelo” e que “... culmina com um efeito de loucura alucinante que 

encontramos, aliás, em outras cenas onde a psicose das massas revelada 

por demonstrações visuais e sonoras adquire, simplesmente, o aspecto de 

um estudo clínico.” (Eisner, 1985: 230-1). 

No entanto, assistir aos filmes de Leni Riefenstahl como propaganda é um modo de ver, 

mas não o único. Não estabelecer essa diferença implica perder uma grande oportunidade de tentar 

compreender porque essas imagens causaram, e continuam causando tamanha polêmica – aquém e 

além da “psicose” das massas ou do espetáculo assustador de jovens insuspeitos marchando até a 

corrupção de seus ideais. Afinal, também pode causar desconforto em mentes não preconceituosas, 

para conservar a fórmula de Kracauer, uma cobertura esportiva qualquer, com todo o aparato 

midiático disponível, capaz de tornar emocionante e espetacular gritos contra negros e judeus; ou 

um “showmissa” (termo cunhado pela mídia brasileira para se referir ao espetáculo religiosos 

estrelados por padres cantores e pastores em transe); o “showmício” de um partido popular de 

“esquerda”; ou mesmo a produção de entusiásticas paradas (de militares, de escoteiros, de 

militantes políticos, etc.). Em todos esses casos é possível perceber a herança das técnicas de 

                                                           
39 Segundo comentário de Lotte Eisner, a cineasta, dirigindo a si mesma (no filme Das 
Blaue Licht – A Luz Azul),  utilizou técnicas como filmagem ao ar livre e a obtenção, 
decorrente daí, de uma dramática do som (som local) e o uso de filtros para filme preto e 
branco, o que deu formidável efeito de imagem (que continuou utilizando). Entretanto, 
sobre a crítica ao filme e a exceção feita ao seu roteirista, bem como ao cameraman, v. 
Eisner, 1985: 219. Vale dizer que o ano da publicação do livro de Kracauer é de 1946; o 
de Lotte H. Eisner, do início dos anos 80. No entanto, para que a informação seja 
completa, é fundamental ressaltar que o filme teve o seu argumento construído não apenas 
por Béla Balázs - o mesmo de A Ópera dos Três Vinténs - mas também por Carl Mayer - 
famoso por O Gabinete do Dr. Caligari e Aurora. Sobre isso ver Irene Bignardi, 1996: 13. 
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Olympia ou de O Triunfo da Vontade, embora desprovidas do “impacto demoníaco” que a história 

legou a ambos.  

Isso não significa que a transmissão de uma partida de futebol, por exemplo, seja a 

manifestação do fascismo. Da perspectiva que adoto, claro que não é. No entanto, a presença de 

situações clichês (construídas a partir de um padrão de como se deve agir, com o quê se emocionar, 

etc. ), de detalhes comezinhos (que dependendo da maneira como o ângulo e a velocidade da 

câmera o captam, podem vir a ocupar o centro do acontecimento), e da transformação do ordinário 

e do cotidiano em espetáculo fascinante encontram, nos filmes de Leni Riefenstahl, não o ponto de 

origem de todas essas manifestações, mas um “exemplo” vigoroso e resplandecente da confluência 

de todos esses elementos.  

Nesse sentido, olhar para as imagens dos filmes de Leni Riefenstahl, e é importante que 

isso seja frisado, não é uma tentativa de reabilitar a cineasta da selvageria que a envolve, é uma 

proposta para a compreensão de imagens dispersas e fragmentadas (virtuais) contidas neles (e 

pouco analisados) de modo a perceber como certas características do passado ainda repercutem 

(ficam / permanecem / nos envolvem) nas sociedades contemporâneas. Ver nazistas marchando 

nas obras da diretora é o que menos importa. Centenas de filmes foram feitos com esse 

intuito. Por que apenas o de Riefenstahl é tão assustador? Essa é a pergunta que merece ser 

respondida. 

   *  *  *  

 Para encerrar este pequeno tópico, creio ser necessário localizar um aspecto crucial na 

discussão das obras de Leni Riefenstahl e dos prêmios que conquistou com elas. A esse respeito, é 

importante contextualizar não apenas os prêmios mas, também, quem os oferece, sob pena de, 

ingenuamente, imaginar um corpo de jurados imparciais realizando, pela premiação de algumas 

obras, a “verdadeira” história cinematográfica. Isso nunca foi verdade, nem antes e nem depois dos 

prêmios de Leni Riefenstahl. Tanto no caso dessa cineasta quanto no de outros diretores, é sempre 

interessante levar em conta injunções políticas variadas que, muitas vezes, podem sugerir ou 

mesmo determinar uma medalha ou uma estatueta - conquanto isso não explique a repercussão 

histórica que um filme venha ou não obter. Exemplo disso é o que aconteceu com A Felicidade não 

se Compra, de Frank Capra, incansavelmente repetida, reprisada, retomada, citada e lembrada por 
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gerações que pouco ou nada sabem a respeito de O Primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, de 

William Wyler, que conquistou o Oscar daquele ano (1946). 

 Riefenstahl foi premiada na Alemanha – o que, diga-se, conta negativamente se for levado 

em consideração o caráter oficial e auto laudatório da premiação. Foi agraciada, também, na 

França, numa época em que grandes nomes do cinema já vicejavam por lá – o que, sem dúvida, 

conta positivamente. Porém, o mesmo não pode ser dito da Itália. Sobre esse último país, quer 

dizer, a respeito da “Bienalle di Venezia”, evento que também premiou os filmes de Leni 

Riefenstahl, é bom ter em mente um pouco da história que envolve o cinema (seja como 

contribuição para o mundo da educação e da cultura; seja como uma manifestação artística que, 

independente das outras, é, por si mesma, arte). 

A criação do festival, em 1932, por Luciano de Feo, secretário geral do “Instituto de 

Educação e Cinema”, é um bom exemplo do que se esperava dessa “nova arte” naquele momento 

(particularmente na Europa). Dois anos após a sua primeira edição, o evento passou para as mãos 

do Estado, interessado em construir um acervo imagético do país e levar a “arte para todos”, isto é, 

para onde o povo de fato estava, nos grotões do país – vale frisar tratar-se de um Estado fascista, 

pois Mussolini já havia ascendido ao poder na Itália desde o raiar da década de 20. Sem 

menosprezar o papel da fotografia, foi por meio do cinema que a missão de “propagar imagens” foi 

realizado, uma vez que ele já havia sido largamente aproveitado em outros países, durante a 

Primeira Guerra Mundial, como França, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Para se  ter uma 

idéia, ainda que o dado seja breve e não vá ser analisado à exaustão, ao final da década de 20, o 

número de cinejornais – a categoria escolhida para fazer com que a educação e a cultura chegasse 

ao povo italiano, analfabeto, na sua maioria – supervisionados pessoalmente pelo Duce, passa, de 

44, em 1927, para mais de 200, em 1928, apontando uma tendência que se manifestaria cada vez 

com mais força na década seguinte. Cresceu também a produção de filmes voltados para a 

propaganda – principalmente a germânica e a italiana, pouco eficazes ou inexistentes na guerra de 

1914 - 1918 – tendo seus maiores expoentes em Goebbels, o intelectual alemão preferido de Hitler, 

chamado comumente de doutor e ministro imperial da comunicação da Alemanha nazista, e em 

Mussolini, “guia” do povo na Itália, (coincidentemente, ambos eram jornalistas e cultivavam a 
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crença de que a cristalização eficaz de sentimentos fundamentais e arcaicos da pátria e da nação 

dependia, sobremaneira, do poder das imagens)40. 

Feita a ressalva histórica, é importante dizer que o filme A Luz Azul, desprezado pela 

indústria (Eisner, estudiosa séria, competente e independente, também o desprezou) e celebrado 

por atores e diretores, foi reconhecido logo na primeira edição da “Bienalle de Venezia”, em 1932, 

que o elegeu como o segundo melhor, com a medalha de prata, antes ainda de cair sob a tutela do 

Estado Fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Na Itália, a criação de “Luce” (L’unione cinematografica educativa), nome escolhido a 
dedo pelo próprio Duce, não deixa dúvidas a esse respeito. Também foi sintomático o 
surgimento do “cinemobile”, dispositivo que tornou móvel não apenas as imagens, mas 
também o cinema, pois com esse mecanismo, o facho de luz que propagava imagens (e 
sentimentos) na sala escura possibilitava, agora, exibi-las em praça pública, diante das 
igrejas que, no passado, haviam sido o centro de geração sagrado e econômico das 
pequenas cidades italianas - de arquitetura medieval e assemelhadas a museus, como dizia 
Marinetti. Não deixa de ser interessante colocar lado a lado cinema e igreja, filme e missa, 
uma vez que a antiga guardiã das imagens foi, sob Mussolini, paulatinamente substituída 
pelo cinemobile oficial – substituição essa significativa da disputa pelo poder espiritual do 
povo italiano a partir do controle da informação. 
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I. AS RUÍNAS 

 

PRÓLOGO 

 A abertura e as seqüências iniciais de O Triunfo da Vontade são pródigas em imagens que 

pretendem falar aos corações e mentes daqueles que o estão assistindo, indo muito além da 

pretensão original de apenas mostrar ao mundo o IV Congresso do Partido Nazista, ocorrido em 

setembro de 1934. 

 Os caracteres nos quais os créditos aparecem grafados, como esculpidos em pedra, e a 

presença soberana da águia, de asas abertas e envolta numa penumbra que a deixa assustadora, 

permite supor, desde o início, uma obra preparada para enaltecer as novas perspectivas do NSDAP, 

diante da Alemanha e do mundo. Para coroar essa impressão, que, logo depois, quando das 

primeiras tomadas aéreas, se mostrará equivocada, a localização e o significado do evento são 

apresentados numa curta narração, em que as idéias de Nação, Povo e Führer – fundidas numa 

personagem – serão cuidadosamente introduzidas em tom de epopéia. Logo após o 

desaparecimento da águia, o filme será apresentado como um “documentário” e, em breve aviso, 

localizado historicamente “... vinte anos após a Guerra de 1914; dezesseis anos após o início do 

nosso sofrimento; dezenove meses após o início do renascimento alemão; Adolf Hitler voa para 

Nuremberg para rever as colunas de seus fiéis seguidores...”1. Em seguida, mais um letreiro 

aparece, agora para avisar que Hitler está dentro do avião, voando para rever seus mais leais 

seguidores.  

Ora, isso pode parecer redundante, uma vez que em breve ele estará sendo mostrado 

descendo da nave, acompanhado de altos dignatários do partido, Goebbels entre eles, o único 

perfeitamente trajado para “aparecer” e “causar impacto”, pois é o único a portar um sobretudo de 

tonalidade clara, fechado até a altura do peito sobre as roupas cinzentas (marrons) da militância. 

No entanto, como disse acima, os letreiros, colocados de forma a tornar didático o filme, levantam 

uma cortina de fumaça, pois a repetição percebida entre a mensagem escrita e a imagem mostrada 

                                                           
1 A data é 05 de setembro de 1934 (o congresso vai té o dia 10). Nas palavras de Leni 
Riefenstahl, tratava-se de um renascimento apenas tornado possível pelo triunfo da 
vontade, ou seja, o triunfo de uma Alemanha que é forte e poderosa, graças à vontade de 
seu novo líder (Welch, 1983: 152 -  a idéia de triunfo, pois, está “duplamente desenhada”). 
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na tela, antes de ser uma redundância, é um primeiro aspecto da imagem de Hitler, como Führer, 

fixada por Riefenstahl. 

Como diz um antigo provérbio chinês “uma imagem vale dez mil palavras”. Pode-se não 

concordar com a frase se for tornada regra geral2, mas é possível perceber seu sentido quando a 

construção cuidadosa de uma imagem “diz” muito mais do que as palavras que a acompanham. 

Esse é o caso de O Triunfo da Vontade. Afinal, uma coisa é filmar a festa do partido em 

Nuremberg, outra é transformar, por meio de imagens, o triunfo da vontade que reergueu a 

Alemanha numa epopéia de um homem só. Isso pode ser notado na passagem subseqüente, do 

aviso escrito dando conta da presença de Hitler dentro de um avião, voando para “... rever as 

colunas de seus fiéis seguidores”, pois, se a câmera pode mostrar a descida triunfante de Hitler, 

por que dar a notícia? Não seria uma redundância? Penso que não. 

Em 1934, a imagem de Hitler era bem menos conhecida do que hoje. Fotografias da época 

do conflito de 1914-1918 mostram-no de bigode, é certo, mas mesmo algumas seqüências do filme 

feito para o Congresso realizado em 1933, renegado por Leni Riefenstahl, apresentam certo 

descuido com o cabelo do líder alemão, como se sua tendência a cair na testa e formar uma franja 

fizesse parte da construção do carisma do ditador, uma vez que, para os discursos em praça 

pública, os cabelos revoltos, ao lado de movimentos bruscos e fala corajosa, indicavam o fervor 

daquele que busca a verdade, ainda que com certa imaturidade3. Se a juventude trazia consigo boas 

                                                           
2 Muitas vezes, uma frase, um trecho de música, uma palavra, um toque, ou uma pisadela 
num tijolo mal colocado também valem dez mil imagens. O trabalho da vida de Proust 
“narra” o surgimento da memória involuntária justamente a partir desses “fatos” 
prosaicos. Para citar um exemplo da força da palavra mesmo para quem estava envolvido 
no fazer cinematográfico, interessante a postura de Raoul Walsh (antigo assistente de 
Griffith e, posteriormente, diretor consagrado), que sem ver a cena rodada, dizia, “ok, 
corta” e, para justificar a atitude sem ter mesmo visto a ação, dizia: “Eu escutei” (cf. 
Inácio Araújo, “O sexto sentido de Raoul Walsh”, In Ilustrada, Sábado, 02.12.00, Folha 
de S. Paulo, p. E8. 
3 A propósito, ver o filme realizado por Ray Müller A deusa Imperfeita. Algumas 
seqüências desse “documentário” sobre o terceiro congresso do NSDAP trazem a imagem 
de Hitler. Interessante ver também a série Anos de Chumbo, produzido e exibido pela 
Rede Cultura, sobre fotografias da época da Primeira Grande Guerra. Em relação à 
utilização do cabelo na testa, interessante notar a apresentação dos candidatos Collor e 
Lula nos dois debates que antecederam as eleições presidenciais de 1989. Arredio aos 
debates do turno inicial, o candidato Fernando Collor de Mello apareceu de franja, para o 
primeiro debate com Lula. A repercussão foi altamente negativa, como se a juventude, seu 
trunfo até aquele momento, mostrasse a sua outra face, ou seja, a imaturidade – 
obrigando-o a, no segundo turno, utilizar um estratagema (uma espécie de “gel”) para 
segurar os cabelos e deixar a testa livre. Claro que isso não é determinante, pois, na 
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associações (na época do push, Hitler já estava entre os 30 e 35 anos), e nesse momento a 

consolidação do partido exigia coragem para enfrentamentos de rua (comuns na Alemanha na 

década de 20), dez anos mais tarde, no início dos anos trinta, a vitória do partido dependeu cada 

vez mais de um representante menos vulnerável às intempéries, que sabia manter as suas emoções 

sob rédeas firmes4. Então, se, num primeiro momento, os instantâneos da face de Hitler eram 

menos importantes do que seus bizarros movimentos, paulatinamente, conforme a imagem da 

liderança foi se fazendo necessária, cada vez mais o ditador ostentou uma franja “controlada” que, 

associada ao bigode5 exageradamente aparado, mostrava um rosto duro e tenso, ainda que 

idiossincrático, que deveria indicar uma vontade tenaz de liberdade e de paz, mas com coragem. 

Assim, o filme de Leni Riefenstahl, concebido em 1935 para a apresentação do NSDAP e 

de seu líder à Alemanha e ao mundo, foi em grande medida responsável por determinar um rosto 

para Hitler. Afinal, como se sabe, o IV Congresso ocorreu dois meses após a “Noite dos Punhais” 6, 

                                                                                                                                                                                 
televisão, contam muito as cores dos ternos e a utilização do corpo, sobretudo da mão 
(deve-se acentuar o fato de que foi a propósito desse debate que o Jornal Nacional, da 
Rede Globo de televisão, fez uma edição pró-Collor, às vésperas do pleito). Ainda a 
respeito do cabelo, baseada numa crença muito antiga, a adivinhação capilar é praticada 
há muito tempo entre os vietnamitas – sem contar o passado bíblico, no qual o cabelo, 
como no caso de Sansão, significava não apenas a força física, mas o que o definia e 
diferençava o herói dos outros. 
4 Manter as emoções sob rédeas firmes deve ser entendido como a educação pela dureza, 
que, na análise de Adorno, apontava para a tendência de os duros consigo mesmos se 
acharem no direito de serem duros contra os outros. A chamada “educação pela dureza”, 
entretanto, ao invés de “senhores das paixões”, gerou seus mais indignos “escravos”, 
aqueles que obedecem cegamente às regras. Em relação a isso, ver “Educação após 
Auschwitz” (Adorno, 1986: 33 – 45), principalmente o trecho: “Aquele que é duro contra 
si mesmo adquire o direito de sê-lo contra os demais e se vinga da dor que não teve a 
liberdade de demonstrar, que precisou reprimir.” (Adorno, 1986: 39). 
5 O bigode remete à marca registrada de Carlitos. No entanto, desconheço uma fonte que 
afirme com certeza que a fonte de inspiração tivesse sido o ator americano. A hipótese da 
construção da imagem de Hitler, na qual o bigode exerceria papel importante, parece-me a 
mais frutífera, uma vez que, como disse, ele o cultivava desde a Primeira Guerra. A 
associação ao  bigode do Kaiser dessa época, longo, encurvado nas pontas e branco, 
parece, também, pouco promissora. 
6 Na noite de 29 para 30 de junho de 1934 – pouco mais de dois meses antes do congresso 
do partido que gerou o filme O Triunfo da Vontade –, os líderes das S.A, força paramilitar 
fundamental para o enfrentamento direto, na rua, contra a militância de esquerda, 
sobretudo comunista, durante toda a década de 20, foram assassinados como medida de 
limpeza interna dentro do próprio NSDAP (seguindo suspeitas da época, Lenharo, 1994, 
afirma que Hitler e as SS foram os mandantes, o que teria sido prontamente negado). 
Dentre os mortos, constava Ernst Rohm, amigo pessoal do Führer e o homem que havia 
confiado poder a Himmler, o chefe da SS, que o traiu. Emigrado para a Bolívia, Hitler 
pediu seu retorno, por ser ele um dos principais líderes dessas Stürmabteilungen, o único 



 76

momento crucial da história do NSDAP, cujo intuito, ao que tudo indica, foi a eliminação de Ernst 

Rohm, líder dos SA que, naquele momento, possuía forte ascendência sobre seus comandados. 

Portanto, em 1934-5, Leni Riefenstahl tinha nas mãos, para o bem ou para o mal, a tarefa não 

apenas de filmar ou registrar a festa do partido nazista, mas, fundamentalmente, de apresentar ao 

mundo um símbolo, melhor seria dizer, o novo símbolo do futuro da Alemanha. Era necessário, 

portanto, dar um rosto a esse novo momento, diferente dos bigodes brancos e generosos do antigo 

Kaiser.  

Não deixa de ser intrigante pensar que Leni Riefenstahl conhecia muito pouco sobre o 

partido, seus membros e suas respectivas funções ou qualificações. Durante todo o período que 

antecedeu a chegada de Hitler ao poder, bem como no momento imediatamente posterior, a 

cineasta passou longos períodos longe dos grandes centros, dirigindo e atuando em filmes que 

envolviam montanhas e geleiras. Entretanto, sua escolha, um ato pessoal de Hitler, ceifou a 

esperança de inúmeros cinegrafistas, partidários de primeira hora do NSDAP, que faziam fila para 

estarem próximos ao novo Chanceler alemão. Paradoxalmente, o que conspirava a seu favor era 

que, ao contrário daqueles cineastas de carteirinha, Leni Riefenstahl encarnava o que o partido 

esperava de todos os alemães espalhados pela pátria e fora dela, ou seja, que eles não se 

interessassem por política, mas pela vida, as ações e as palavras do Führer. Não seria exagero dizer 

que são de puro apaixonamento os olhos com que Riefenstahl, livre do assédio da cúpula do 

partido, construiu na tela, endereçou à história e apresentou ao mundo a imagem de Hitler7. 

                                                                                                                                                                                 
que havia conseguido colocar mais de três milhões de homens em marcha, sob seu 
comando, pelas ruas de Munique - façanha que demonstra a popularidade e a possível 
ameaça à autoridade de Hitler. Sobre as SA, eram conhecidas Divisões de Assalto, criadas 
em 1921, que funcionavam como milícia privada – do partido e, portanto, paramilitar. As 
SS, por seu turno, de uniformes negros, ao invés do marrom, criadas em 1925, contavam 
com  um rigoroso código de honra – medieval – de obediência e lealdade. Após a “Noite 
dos Punhais”, os SA perderiam cada vez mais poder frente às SS – e a história reservar-
lhes- ia os adjetivos pouco elogiosos de “velhos, bêbados e pançudos”. 
7 Nos Estados Unidos, ela foi questionada sobre a sua relação com o líder alemão, desde 
sua chegada para o lançamento de Olympia. Os jornais, para se referirem a ela, criaram o 
epíteto “a amante de Hitler”. Após a “Noite dos Cristais”, essas suspeitas recrudesceram 
ainda mais, de modo que, ao final da guerra, e enquanto estava presa, era entrevistada por 
médicos americanos para saberem detalhes sobre os atributos anatômicos sexuais de 
Hitler. Leni Riefenstahl esteve retida pouquíssimas semanas, sendo libertada do quartel 
general do sétimo exército americano, com documento assinado pelo Coronel William W. 
Quinn – Coronel, GSC / AC of SG – 2, em 03 de junho de 1945. 
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Sem nenhuma tomada, sem nenhum plano mais elaborado pelo qual pudesse fazer o Führer 

aparecer na tela logo que saltasse do aeroplano (não há nenhum gesto magnânimo e de impacto 

acontecendo), restou à cineasta, durante a montagem, colocar em letreiro que Hitler estava dentro 

do avião para dirigir o foco das atenções. Então, desde o seu início, o que se depreende dessa obra 

não é apenas a presença de Hitler - que nós, mais de meio século depois e já acostumados com a 

sua semelhança com Carlitos, sabemos reconhecer imediatamente – mas o sopro de uma “deusa”, 

de uma artista, dando vida a uma sombra que, em breve, cobriria a Alemanha e o mundo. Se uma 

deusa imperfeita - como no título que o “documentário” sobre sua vida e obra ganhou, no Brasil - 

ou perfeita, essa é uma discussão que vai além dos limites desta pesquisa. O que importa, neste 

ponto, é descartar a redundância do “aviso” e chamar a atenção para a montagem do filme, feita 

por Leni Riefenstahl de maneira soberana. 

1.1. Das nuvens 

No momento seguinte, o que se vê são nuvens... ou não.  

André Bazin, logo nas primeiras duas páginas do texto “A evolução da linguagem 

cinematográfica”, menciona a distinção - ainda que de maneira simplificada – entre duas 

tendências opostas no trabalho dos diretores no período que vai de 1920 a 1940: aqueles que 

acreditam na imagem e os que acreditam na realidade (cf. Bazin, 1991: 66 – 81). Por imagem, dizia 

o autor, “...entendo de modo bem geral tudo aquilo que a representação na tela pode acrescentar 

à coisa representada” (Bazin, 1991: 67 – grifo do autor), mediante a “plástica” (cenário, 

iluminação, interpretação, maquiagem, etc.) e a montagem (seja ela paralela, acelerada ou de 

atrações). Comporiam a outra tendência os diretores que, grosso modo, questionam o recurso da 

montagem ou se recusam a acrescentar ou deformar a “realidade” de modo a “...desvelar suas 

estruturas profundas, para fazer aparecer relações preexistentes que se tornam constitutivas do 

drama” (Bazin, 1991: 69) 8. 

                                                           
8 Bazin fala das três “formas” clássicas da montagem. A paralela, uma referência a 
Griffith; a acelerada, citando Gance; e a de atrações, Eiseinstein. Sobre os cineastas que se 
preocupam em não “deformar” o “real”,  os três mencionados pelo autor são Erich Von 
Stroheim, R. Flaherty e F. M. Murnau. Para fazer uma citação do que seria o “real não 
deformado”, a exemplo do que ocorria no Expressionismo, e tomando apenas um dos três 
diretores citados, interessante ver a câmera parada de Murrnau em Nosferatu, A Sinfonia 
do Horror, no momento em que,  ao sair da tumba, durante a viagem de navio,  há uma 
tomada com câmera fixa em que o vampiro entra pelo extracampo e, vagarosamente 
atravessa todo écran. Durante todo esse tempo o foco não muda, pois não há montagem. 
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Utilizando essa ferramenta, pode-se dizer que O Triunfo da Vontade possui, em maior ou 

menor grau, as duas características acentuadas acima. De um lado, um cuidado com a montagem 

que realça e faz justiça a todo aparato técnico investido na consecução da obra; de outro, a 

utilização de travellings e câmera parada para os grandes planos, de modo a fazer com que a 

imagem revele o “a mais” acrescentado à coisa representada – e que poderia dar ao 

“documentário” o andamento constitutivo dos grandes dramas. No entanto, no caso de Leni 

Riefenstahl, ambas as situações oferecem um acréscimo significativo ao que está “re-apresentado” 

na tela, seja por intermédio da montagem que realiza, seja pelo auxílio primoroso que recebe de 

seus câmeras, ajudantes, e de seu “cenarista”, Albert Speer.  

Quando, então, descrevemos sobriamente o início do filme como a chegada de um avião a 

uma cidade envolta em nuvens, essa afirmação compromete o que “podem vir a significar” o avião, 

as nuvens, a cidade, etc. pois, dependendo do ângulo proposto pela cineasta, da citação à qual ela 

recorre9, do que é fixado e de como os planos aparecem decupados, na seqüência, o aeroplano, a 

névoa e o sobrevôo articulam outras significações que, graças à cinematografia, ultrapassam a 

mera descrição. Assim, a presença de horizontes enevoados, repetidos inúmeras vezes 

(praticamente em todas as aberturas de seqüência, ora pela fumaça, ora pelos halos de luz) durante 

o filme (o mesmo ocorrendo no início de Olympia) , faz da coisa representada uma pista, uma 

porta, uma abertura para tantos significados que, embora numerosos e de difícil sistematização, 

tornam procedente uma pesquisa que envolva a sociologia e o cinema. 

Dito isso, a partir das nuvens e da chegada do avião, vou explorar essa idéia de 

desvelamento como algo que rompe uma camada de proteção do que antes ainda estava guardado e 

puro, onde o novo império alemão haveria de desbravar as antigas tradições germânicas que, 

guardadas em Nuremberg, estavam protegidas pela névoa. Isso porque, quando o avião deixa as 

nuvens e uma tomada aérea torna possível vislumbrar a cidade, a câmera assume uma posição que 

nenhum outro cinegrafista do partido ousou tentar. O avião que rompe as nuvens rumo à cidade 

está levando um comitê do partido para o IV Congresso do NSDAP. Entretanto, Leni Riefenstahl 

não está filmando apenas mais uma visita, para mais um encontro de militantes. Mais do que isso, 

                                                                                                                                                                                 
Essa prática salienta o tempo da passagem do monstro, realçando não apenas o seu andar 
exageradamente pausado como, também, o horror aí envolvido. 
9 A seqüência do avião é claramente uma referência a Berlim, Sinfonia da Metrópole, de 
Ruttman. 
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ela está registrando para o mundo “um casamento”, no qual a cidade, encoberta por nuvens, está 

prestes a ser tomada, pela primeira vez, pelo prometido, o Führer. À espera de que o condutor se 

aposse dela, resguarda-se sob o véu preso ao céu azul hitleriano10, enquanto a multidão, em festa e 

excitada, se encaminha para as bodas. 

Para Riefenstahl, pouco importa se o retorno tem como motivo a gratidão dos líderes 

nazistas pela sempre boa acolhida proporcionada pela cidade. A cineasta, porém, está a filmar uma 

festa e, por isso, o filme será sobre uma festa. Mais especificamente, um casamento - e a obra tanto 

poderá ser o regalo dado aos noivos quanto a via pela qual o casamento se realiza, sem a qual não 

teria sido reconhecido como um evento grandioso. Em grande medida, o impacto dessa obra pode 

ser atestado pelo fato de que nenhum congresso do partido, anterior ou posterior, bem como 

nenhum cinegrafista da militância hitlerista, conseguiu ter o seu nome reconhecido - como ainda é, 

hoje, O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl11. 

Para falar sobre essa festa de núpcias, é necessário retomar algumas referências gregas, as 

preferidas da cineasta, de modo a compreender a construção das imagens iniciais desse 

“documentário” – aliás, esses elementos da antigüidade grega preenchem a tela na abertura das 

duas partes de Olympia. Para falar sobre isso, tomo de Junito Brandão a observação referente aos 

motivos clássicos do casamento para apontar, por exemplo, os desdobramentos que o termo 

“noiva” (a ninfa, grega) vai adquirindo por ser reconhecida como “... aquela que se cobre com um 

véu”: 

 “Em latim, (...), o verbo casar se expressa diferentemente para o homem e 

para a mulher. Em relação àquele, ‘casar’ é ducere uxorem, literalmente, 

‘conduzir a mulher (para casa), comandar’, um como que ‘apossar-se da 

mulher’; para esta ‘casar’ é nubere, ‘cobrir-se com um véu’, velar-se, 

                                                           
10 Nessa época, quando fazia tempo bom se costumava dizer “um tempo hitleriano” (cf. 
Nazário, 1983: 54), quer dizer, claro, luminoso e aconchegante. 
11 Como apontei na Breve Apresentação de Leni Riefenstahl, cineastas muito mais 
comprometidos com a propaganda nazista e com os favores do ministério de Goebbels 
foram não apenas “desnazificados” após a guerra como, também, puderam trabalhar sem 
nenhuma associação às suas respectivas atividades pregressas. Ressalte-se, no entanto, que 
Leni Riefenstahl foi a única a continuar “tentando” trabalhar com cinema. Além disso, 
sempre que uma referência imagética é necessária para apresentar Hitler, o nazismo e, até 
mesmo, a Segunda Grande Guerra, lá estão trechos de O Triunfo da Vontade. Segundo 
Palmier, a cineasta ainda “ousa reclamar direitos” por isso (cf. Palmier, 1983: 93). 
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recolher-se, ocultar-se.” (Brandão, 1987b: 222, nota de rodapé – os grifos estão 

em itálico, no original). 

 

A cidade de Nuremberg, fiel e soberana na gratidão do visitante ilustre, espera-o envolta 

num véu - em nuvens - último bastião contra o conquistador de seu coração. Todavia, como lembra 

Brandão,  

   “O velar-se da noiva é sempre o velar, o encobrir do mistério, e o 

matrimônio, como as núpcias da morte, é um arquétipo central dos mistérios 

femininos. Na mais profunda experiência do feminino os temas das núpcias de 

morte, da virgem sacrificada a um monstro, feiticeiro, dragão ou espírito do 

mal, recontados em inúmeros mitos e lendas, são igualmente um hieròs gámos. 

O caráter de rapto que o evento assume expressa, relativamente ao feminino, a 

projeção – típica da fase matriarcal – do elemento hostil sobre o homem.” 

(Brandão, 1987b: 222-3 – grifos em itálico, no original). 

 

No caso de O Triunfo da Vontade, Nuremberg, a cidade protegida por um véu, uma vez que 

é portadora do tesouro germânico, a saber, as tradições da nação, acordou feliz para receber o seu 

noivo, envolvido em mistério, pois as nuvens que cobriam a cidade eram as mesmas que permitiam 

a Hitler apresentar-se não como um deus (como já observei, ao sair do avião ele está misturado às 

outras pessoas do alto escalão do partido), mas como um homem comum devotado à causa 

nacional. Para ser mais explícito, não como um deus, pois até Zeus tinha de assumir outras formas 

para poder “raptar” e seduzir as mais belas mortais12. 

Ressalto esse elemento “nupcial” na abertura do filme para não considerar a obra da 

cineasta mais uma peça qualquer do arsenal propagandístico nazista, pois apenas essa constatação 

não explica o fato de o filme ter se mantido vivo até hoje. Encarar a chegada de Hitler de avião 

                                                           
12 Esse elemento de promessa nupcial compunha a persona do líder e, deve-se presumir, 
oferecia uma possibilidade nova para a montagem de Leni Riefenstahl. Dizia Speer que 
Hitler fazia questão de fazer chegar um envelope com dinheiro a Eva Braum, em público, 
de modo que fosse testemunhado por todos que suas atenções estavam voltadas a uma só 
“mulher”: a terra p(m)átria. Conta a cineasta em suas memórias que esse aspecto tornava o 
Führer muito “sedutor” entre as mulheres, atraindo para si a paixão platônica das casadas, 
como ocorreu com a esposa de Goebbels, que a este teria desposado apenas interessada 
em privar mais tempo da presença do Führer. 
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como a de um “deus” que desce à terra para saudar seus seguidores e, por isso, estar colaborando 

para a criação do “princípio de liderança” favorece as interpretações que sobrepõem as impressões 

de uma história já contada e alicerçada em preconceitos à imagem: Hitler era um líder e, portanto, 

Leni Riefenstahl tinha obrigação de apresentá-lo assim e, por isso, só podia representá-lo como um 

ser divino, descido dos céus, etc. 

Outrossim,  quem acredita que Leni Riefenstahl representou Hitler como um “deus” 

descendo do avião faz vistas grossas para a maneira como ela e seus cinegrafistas o fotografaram, 

indo contra todas as deliberações de Goebbels em relação à imagem do Führer, ou seja, repetindo-

a à exaustão, de vários ângulos, em posições pouco convencionais, apresentando-o como um 

homem comum, mais feio do que bonito, pouco atlético e, às vezes, com uma clara manifestação 

de cansaço durante as intermináveis paradas. A imagem de Hitler, sua face, tantas vezes tomada 

em primeiríssimo plano, ia contra as diretrizes de Goebbels, para quem o desgaste conseqüente da 

repetição da imagem poderia aniquilar as pretensões de transformar Adolf em Hitler. 

Para seguir essa trilha, ou seja, a de que a maneira como a cineasta filma e monta o evento 

“acrescenta” outros elementos à imagem, explorarei a seguinte hipótese: as imagens da águia, do 

avião e de Hitler estão associadas, como se o noivo, o aeroplano e a sombra deste, que abre as asas, 

como uma águia, sobre a cidade, descessem do céu para desposar a multidão que serpenteia pelas 

ruas – noutros termos, como se das alturas viesse a salvação esperada e, do futuro desejado, o 

noivo a quem o passado estava prometido e guardado, como um tesouro arquitetônico, nas torres, 

casa e ruas de Nuremberg. Essa hipótese, claro, nasce da interpretação que estou oferecendo à obra  

e, se ela é permitida pelas possibilidades que o cinema oferece, ao mesmo tempo deve estar 

embasada e justificada de modo a estabelecer uma lógica para a argumentação. De imediato, e para 

reverenciar uma qualidade que a cineasta sempre gostou de ter associada à sua pessoa, pode-se 

dizer que, como leitora de Hölderlin, o alto e o baixo sempre estão presentes em suas imagens (seja 

nos filmes em que atuou como atriz, chamados “de Montanha”, por Kracauer; seja em A Luz Azul, 

onde interpretou la bella maledeta - a bela maldita - que vivia nas alturas), pondo em perspectiva 

uma associação possível com a contraposição alto e baixo - da águia, que vive nas alturas , com a 

“antiga” cidade13. 

                                                           
13 Na segunda parte de Hitler, Um filme da Alemanha, a águia do Reich é definida como o 
animal Nibelungo, alemão por excelência, “...em luta sempiterna com ratazanas, gatos, 
macacos e cães.” . Durante todo O Triunfo da Vontade as imagens da águia e de Hitler 
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Pretendo responder a isso após uma brevíssima digressão sobre a concepção do “princípio 

de liderança” sob a ótica do “senhor ministro do Reich” para a Comunicação. A intenção é 

assinalar que a cineasta não aposta, desde o início do filme, na garantida imagem de Führer 

atribuída a Hitler. Além disso, teria uma estratégia oposta à estabelecida por Goebbels em relação à 

maneira de divulgar a imagem de um líder – que para ela seria um personagem, antes de mais nada. 

Após essa inflexão, que será desdobrada em dois tópicos, tentarei fundamentar a importância dada 

à imagem da águia. 

1.2 A imagem do Führer, segundo Goebbels 

Não pretendo aprofundar a discussão dos efeitos da propaganda. No entanto, mais uma vez 

vale salientar a importância que o chefe do Reich atribuía à propaganda e, mais ainda, o cuidado 

com que o ministério dela encarregado lidou com o problema, concentrando poderes nas mãos 

daquele que viria a ser um dos mais influentes “ideólogos” dos anos de nazismo: Joseph 

Goebbels14.  

Laurence Rees, estudioso de marketing político, no livro Vende-se Política, ressalta a 

importância de Goebbels para a maneira atual de fazer política e eleições, devido às práticas que 

desenvolveu durante o tempo em que esteve à frente de um dos ministérios mais poderosos do 

império alemão. Segundo Rees: 

                                                                                                                                                                                 
estarão sendo associadas. Nesses termos, aquele que vêm desposar o passado, depois do 
triunfo, é um líder que venceu “ratazanas, gatos, macacos e cães” – no caso, os inimigos 
internos e externos do novo império. A imagem da sombra do avião projetada sobre as 
colunas de seguidores, então, poderia muito bem ser interpretada como a vestimenta 
tecnológica e moderna que o pássaro alemão assumiu. 
14 Se Rosenberg foi importante durante as décadas anteriores à chegada do NSDAP ao 
poder, durante o III Reich sua influência foi infinitamente menor do que aquela exercida 
por Goebbels. Grosso modo, se aquele tinha ganhado fama e reconhecimento pela 
construção de um caminho de retorno ao mito, numa das vertentes assumidas pelo anti-
capitalismo romântico no início do século XX, Goebbels demonstrou ser muito mais 
capaz de tornar o mito um produto da construção planejada (e do encadeamento) de 
imagens, o que fez com que ganhasse a simpatia de Hitler e o respeito aterrorizado da 
militância. Sobre a caracterização do anti-capitalismo e os desdobramentos nas seitas 
mágicas, bem como a relação entre os artistas e pensadores da época com o 
desenvolvimento de uma mitologia germânica, é interessante v. Palmier, 1983: 46 e segs., 
principalmente 49 e 50; sobre as raízes econômicas, políticas e históricas que mostra o 
crescimento desse sentimento, na Alemanha, do final do XIX (depois de 1870) até as 
primeiras duas décadas  do XX, v. Löwy, 1979: 17 – a fonte de Löwy é o livro de Pierre 
Guillen, L’Alemagne, de 1848 à nos jours; sobre o sentimento anti-capitalista traduzido 
em ideário nazi-fascista, v. Buron & Gauchon, 1980: 142. 
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   “Sob a supervisão de Goebbels, o jornal cinematográfico alemão aspirava 

ser tão conscientemente dramático quanto possível na sua representação das 

questões, logo ele empregava as técnicas de filmagem muito mais 

conscientemente do que a equivalente Allied Films o fazia.  Com esta 

finalidade, Goebbels emitiu um memorando que dizia que as tropas alemãs 

deveriam ser sempre fotografadas da esquerda para a direita; apenas os 

inimigos e os ‘subumanos’ deveriam ser vistos indo da direita para a esquerda. 

(Uma vez que os olhos se mexem mais facilmente da esquerda para a direita, 

todos os personagens em um filme que se movimentam nessa direção são 

seguidos mais confortavelmente e, assim, a audiência está potencialmente 

predisposta a gostar deles).” (Rees, 1995: 97 – o grifado estava em itálico, no 

original).  

Rees garante que o cuidado de Goebbels se estendia até a editoração dos jornais alemães, 

inclusive legislando sobre a utilização de closes, devido ao efeito potencial que poderiam vir a 

causar. Com o devido cuidado, essas práticas podem ser consideradas uma tentativa de enviar 

mensagens subliminares aos leitores de jornal, aos ouvintes de rádio, aos espectadores de cinema, 

etc., uma vez todos esses instrumentos estarem submetidos à administração do Ministério de 

Propaganda. Entretanto, é interessante avaliar essas práticas como formas de fazer, formas de 

mostrar e de apresentar, seja a “verdade”, seja uma imagem, que, nos dias atuais, fazem parte do 

cotidiano das pessoas, ainda de modo mais insistente – em virtude da televisão, por exemplo. Se a 

palavra subliminar (do latim sub e limine – que quer dizer soleira) refere-se a um estímulo que não 

é suficientemente intenso para que um indivíduo dele tome consciência (e que, ao ser 

insistentemente repetido, pode vir a alcançar o efeito desejado), então o termo “propaganda 

subliminar” não corresponde apenas às práticas nazistas, mas também à maior parte dos programas 

televisivos de grande audiência, hoje15, pautados menos pela força do estímulo do que pela 

repetição. 

Entretanto, as concepções em relação à propaganda e ao melhor meio de chegar às massas 

colocavam o ministro e o Líder do Reich em posições divergentes. Mesmo ainda sem acesso à 

                                                           
15 Nos casos mais famosos, e mais gritantes, a propaganda subliminar estaria associada à 
aparição de figuras entre os fotogramas, passados numa velocidade que a visão não capta 
conscientemente. 
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televisão, Goebbels sabia da importância do entretenimento para conquistar o coração das pessoas 

(na propaganda, como no amor, vaticinava, o que vale é ser bem sucedido). Para Hitler, conforme 

o que já havia asseverado no seu livro famoso, as massas não conseguiriam entender senão o que 

fosse repetido em fórmulas estereotipadas e de maneira muito didática (v. também Reich, 1974 e 

Rees, 1995). Ao contrário, para Goebbels, o caráter agradável deveria ser condição imprescindível 

da propaganda, sendo que o didatismo de Hitler não o convencia, mesmo quando enfrentava 

reclamações de lideranças alemãs em relação à propaganda tão pouco efetiva e não explícita sobre 

os judeus, as mulheres arianas, as tropas das SA e das SS, etc.16. 

Contudo, é crucial assinalar que as preocupações de Goebbels, jornalista de formação, uma 

vez voltadas para o projeto de construção do Führerprinzip, além de utilizar os instrumentos 

técnicos de difusão (de idéias, notícias, imagem, diversão, etc.) fez uso, também, do alto potencial 

estético presente nos momentos de entusiasmo das grandes reuniões de massa, inflamadas pela 

oratória de Hitler. Por exemplo, o grito “Heil”, ou “Sieg”, que precedem o nome do líder, bem 

como a saudação com o braço levantado17, tem forte acento cênico e dramático, como se fosse uma 

invocação de forças supra terrenas, ainda mais se repetida em altos brados (os Autos-de-fé, por seu 

turno, ou seja, as cerimônias públicas de queima de livros dos autores considerados hostis ao 

regime nazista, exacerbavam essa mesma função, notadamente entre jovens universitários). Em 

vista disso, uma das estratégias para fazer da imagem de Hitler um Führer, um totem vivo, foi 

filmá-lo e fotografá-lo como sendo uma pessoa diferente das demais: vegetariano, celibatário, 

incansável no trabalho, um indivíduo que abriu mão dos prazeres mínimos a que um alemão 

comum teria direito, em tempos de penúrias, dispondo-se ao sacrifício exigido pela germanidade.  

                                                           
16 Sobre esse tema ver depoimento de Arthur Rabenalt (apud Rees, 1995: 20). Um bom 
exemplo das posturas de Goebbels é a programação da rádio alemã durante a guerra. Após 
constatar que as pessoas estavam deixando de ouvir notícias devido às tediosas 
transmissões (em 1942), Goebbels ordenou que 70 % da programação fosse devotada à 
música leve, de modo a garantir audiência para os boletins que deveriam ser intercalados 
na nova grade. Segundo o historiador Welch, “Nem a Itália fascista nem a União 
Soviética usaram o rádio até esse grau em relação à população menos instruída” (Welch, 
1995: 34). O mesmo autor mostra as discordâncias de Hitler em relação à mistura entre 
arte e propaganda, de que era terminantemente contra. Nesse sentido, a visão de Goebbels, 
como a de Lênin, aliás, sempre levou em consideração o quanto poderia ser 
contraproducente uma propaganda “direta”. Segundo ele, o que importa, a lei maior, é 
cativar, divertir. Em sua opinião, os filmes “nazistas” ( como SA Mann Brand, O Jovem 
Hitlerista Quex, etc.) eram tediosos e pouco eficazes para isso. A esse respeito e sobre o 
número de filmes, classificados por gênero, ver Welch, 1983: 39-46. 
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Ora, uma vez preocupado com o caráter estético que a política adquiria, e com o retorno 

eleitoral que esse tipo de ação cênica proporcionara em pleitos recentes a nazistas e comunistas18, 

preservar a imagem de Hitler para torná-lo líder equivaleria a moldar sua história recente de modo 

a apresentá-lo não como fundador e militante de um partido, mas como aquele que presentifica o 

herói que vem restabelecer o lugar cósmico das coisas. Como é interessante notar, o nazismo não 

pretendia ser o “dono da verdade”, mas a própria verdade do povo alemão, a unidade de um só 

povo, um só Führer, uma só nação, um só desejo, etc. Parece claro, portanto, o reconhecimento, 

por parte de Goebbels, de três pontos: 1. o partido não existiria sem essa hipostasia, qual seja, a de 

que seria sinônimo do sentimento germânico; 2. o sentimento de germanidade precisaria ser 

expresso ou referendado por uma pessoa acima de qualquer mácula ideológica e política, um 

homem forjado no aço da espada e que representasse os anseios do homem comum da Alemanha; e 

3. a existência do primeiro dependia da construção do segundo. 

Para entender a busca de Goebbels visando a preservação da imagem do indivíduo Hitler e 

para fundamentá-la teoricamente, é crucial lembrar as palavras de Max Weber referindo-se aos três 

tipos puros de dominação legítima (patrimonial, burocrático-legal e carismática). Em relação a essa 

última, que interessa mais de perto a esta argumentação, o autor observa que o seu aparecimento 

histórico ocorre quando se estabelece um determinado tipo de relação social entre líder e liderados, 

sejam esses apóstolos, seguidores, etc.. Para o sociólogo, a dominação de tipo puro baseada no 

carisma do senhor, e que ocorre em virtude da devoção afetiva presente na relação do senhor com 

                                                                                                                                                                                 
17 Mais adiante explorarei os aspectos cênicos da saudação fascista, de modo geral, e da 
alemã, em particular. 
18 As encenações públicas não foram utilizadas apenas pelos nazistas. Os comunistas, 
entretanto, optaram por uma diversificação, exibindo montagens teatrais na rua, em que a 
assistência estava separada do espaço cênico onde os artistas atuavam. No caso dos 
nazistas, entretanto, como explorarei mais abaixo, a presença de um único “ator” – Hitler 
– em representações ad-hoc, mostrou-se insuperável. Mesmo assim, não é possível 
imaginar a “estetização da política” (para usar a expressão de Benjamin, 1980, ou 1987)  
ocorrendo em apenas um dos lados da barricada, pois o partido comunista não poupou a 
utilização de cartazes com o seu “símbolo”, predileto, o do punho cerrado derrubando 
adversários - confeccionados pelos comunistas na República de Weimar. A esse respeito, 
a União Vermelha dos Soldados da Frente, surgida na Alemanha após 1924, utilizava um 
punho vermelho na braçadeira, e Thälmann, chefe do PC alemão (1925-1933), também a 
usava nas suas aparições públicas. Ainda sobre isso,  o braço erguido com o punho 
cerrado é tido como a saudação comunista de impacto tão cênico quanto o das saudações 
fascistas (como o Anauê, do Brasil, às vésperas do Estado Novo). Esses elementos não 
desapareceram com o final da Segunda Guerra, senão se espalharam, como se pode ver no 
punho erguido dos Panteras Negras, com o intuito de expressar apoio ao Black Power nos 
EUA. 
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os seus seguidores, tem sua força baseada nas “... faculdades mágicas, revelações ou heroísmo, 

poder intelectual ou de oratória” (Weber, 1986: 134), presentes em vários exemplos históricos. 

Entretanto, para mostrar qual a fonte do “afeto” que imanta a relação social de dominação, 

Weber detecta a cumplicidade que existe entre as promessas do sempre novo, do extraordinário, do 

inaudito, por parte do líder, e o grande estado de arrebatamento por parte dos liderados. Sendo 

assim, a principal característica desse tipo puro de dominação é que o carisma dos assim 

considerados líderes se manifesta “...se atuaram como tal, vale dizer, se encontraram ou não 

reconhecimento. O pressuposto indispensável para isso é ‘fazer-se acreditar’ (...) Se lhe falha o 

êxito, seu domínio oscila.” (Weber, 1986: 137).  

Ora, se a oscilação do princípio que une líderes e seguidores depende de uma “atuação” e 

do “fazer-se acreditar”, e que, em decorrência de sua falha, tudo pode vir a se perder, a dominação 

chamada de carismática será “...  uma relação social especificamente extracotidiana e puramente 

pessoal” (Weber, 1986: 138 – em itálico, no original), com todas as exigências daí decorrentes, 

como a realização de “milagres”, a prova sempre renovada da capacidade heróica do condutor, de 

modo a manter intacto o carisma e não submergir na sucessão dos dias.  

Porém, conquanto os atos que tornam o líder crível e mantêm sempre acesa a chama de sua 

graça sejam extraordinários e a consolidação da dominação exija a capacidade de navegar nas 

águas do cotidiano (do ordinário), o caso de Hitler foi exemplar na utilização dos novos meios 

proporcionados pelas tecnologias voltadas para a disseminação da informação e do entretenimento. 

Apesar da dominação continuada (doze longos anos, sendo que metade deles em época de guerra, 

condição histórica “ideal”, como lembrava Weber, para o aparecimento do líder carismático), nos 

seis primeiros anos de governo, ser marcada pelo desgaste cotidiano devido à forte recessão 

econômica, por outro lado, poucas vezes esteve ameaçada a capacidade exigida do líder em realizar 

proezas para “fazer-se acreditar”19. O seu carisma foi preservado devido a um planejamento 

estratégico que o dissociou das decisões governamentais rotineiras, visando fundamentar sua 

                                                           
19 Sobre os problemas relacionados à sucessão do líder alemão, que recaiu sobre Dönitz, 
em 1945, após recusa de Albert Speer, ver a série Os Comparsas de Hitler, principalmente 
“Hess, o interino” e “Dönitz: o sucessor”, produzido por Guido Knopp – ZDF, 1996. No 
Brasil, foi exibido em março de 2000, “GNT - História”.  
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palavra ou o seu pensamento, ou, até, os seus desejos, como referência para a mais completa gama 

de assuntos20 , reforçando a versão do lema: um só Führer, um só povo, um só Reich. 

Assistir O Triunfo da Vontade e julgá-lo como a criação do Führerprinzip, desprezando, de 

um lado, o projeto da construção do mito Hitler, por Goebbels, e, de outro, a diferença estabelecida 

pelo olhar de Riefenstahl, uma não militante do partido, sobre o herói nacional, tem como 

inconveniente perder de vista, justamente, o que a imagem produzida por essa cineasta, ao filmá-lo,  

acrescentou ao IV congresso do NSDAP (uma história de retorno a um momento mítico e perfeito, 

sobrepondo-o ao passado recente, histórico e marcado por desgraças). Outrossim, condená-lo como 

peça de propaganda nazista pode esconder o desejo de não querermos voltar nossa atenção para o 

que, mesmo depois de setenta anos, ele tem de contemporâneo em relação às tomadas 

“emocionantes” e à montagem (toda a decupagem do filme) que transformou uma reunião política 

numa festa de comunhão extática do “povo alemão”. Por esse prisma, O Triunfo da Vontade (bem 

como as duas partes de Olympia) são menos uma lápide no cemitério da história do que uma pista 

para se poder entender a civilização de imagens grandiloqüentes (e clichês) que hoje conhecemos. 

Assim como o nazismo não foi uma “recaída da barbárie”, mas a própria barbárie presente na 

civilização, como bem lembrou Adorno, os filmes de Leni Riefenstahl não são uma propaganda 

fascinante do NSDAP, mas a própria construção do fascínio que hoje a imagem pode causar. Na 

tela, há menos Hitler do que uma maneira de mostrar e contar a história que viria a ganhar cada vez 

mais espaço na sociedade do espetáculo.  

É importante levar em conta que a legitimidade calcada no carisma de um líder que, 

paradoxalmente, vai se tornando cada vez mais forte com o passar do tempo, foi elaborada, na 

Alemanha, a partir dos artifícios proporcionados pelos meios técnicos, tais como o rádio, os alto-

falantes21, o cinema, o jornal, etc., de modo a construir uma personagem “alheada” da realidade 

alemã – o que veio a se revelar fundamental para que fosse “assegurada” a duração do “estado de 

                                                           
20 O que fez com que a crítica intelectual e de arte decaísse atrozmente, na Alemanha, por 
serem assuntos da competência de Hitler, que poderia dizer o que era, ou não, arte, por 
exemplo.  
21 O NSDAP vai utilizar alto-falantes e microfones em número crescente, como se fossem 
próprios estandartes do partido – mas isso tem início apenas em 1930 (entre 1928 – maio 
– 1930 – setembro – os votos para os nazistas para as eleições nacionais  subiram de 
810.127, ou seja, 2,6% do total, para 6. 379.672, 18,3%, para, finalmente, em 1932, o 
partido conquistar 37,3% dos votos). A manifestação diante do “Marmorhaus”, em 
Berlim, e o apuro técnico coincidem, portanto. 
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graça” do Führer. Não sem motivo o rádio foi considerado, pelo ministro da propaganda do Reich, 

o maior e o mais importante instrumento para a formação da opinião pública, e a ação nazista sobre 

as estações de rádios levou a um aumento do número de aparelhos (de apenas dois tipos, pois o que 

importava era a eficácia) de um milhão e meio, produzido durante 1933, para ultrapassar a marca 

dos seis milhões, em 1934, sendo que, em 1939, às vésperas da guerra, mais de 70% dos lares 

alemães tinham rádio, a maior porcentagem em relação a qualquer outro lugar do mundo (cf. 

informações Welch, 1995: 33).  

Ora, as faculdades identificadas por Weber como fundamentais ao carisma, como as 

revelações, o heroísmo, o poder intelectual ou de oratória, têm, aqui, o seu amplificador, de modo a 

garantir a eficácia dos dons do líder nos recantos distantes em que estão seus liderados. Entretanto, 

como o próprio sociólogo alemão ressaltou, o “fazer-se acreditar” é de suma importância nessa 

relação social que pode oscilar tão facilmente, devido ao alto grau de afeto nela envolvida. Para 

isso, é importante a “atuação” do líder “como tal”, estabelecendo uma relação social 

fundamentalmente dependente da carga afetiva aí gerada. Pouco ou nada importa que o líder seja o 

portador autêntico de cada um desses dons; mais importante é acreditar que os possui e atuar como 

alguém deles investido. Assim, Hitler, “o Robert Koch da política”, “o psicólogo da nação”, o líder 

arquiteto, em suma, “o príncipe nascido do seio do povo” que cumpriria a profecia wagneriana, 

graças aos média daquele momento, atuou, acreditou e fez repetir, ao país inteiro, que era o novo 

líder de um império que duraria cem anos22.  

Entretanto, se o rádio pode formar a opinião pública e, nos dizeres do ministro da 

propaganda, foi o responsável pela derrocada do espírito de rebelião na Alemanha – pois os 

aparelhos espalhados pelo rincão alemão teriam forjado a unidade da opinião em torno dos valores 

                                                           
22 De fato, Hitler tinha uma oratória impressionante. No entanto, no caso do líder 
moderno, da época dos grande meios de informação, pouco adianta a oratória sem a 
atuação correta diante dos aparatos tecnológicos. Foi o que ficou claro com a descoberta 
de que Hitler, privado da audiência, confinado num estúdio, ficava inconfortável e 
inefetivo como orador. Por isso, de outubro de 1933, quando anunciou a saída da 
Alemanha da Liga das Nações, até o fim da guerra, ele não mais falou em estúdio (cf. 
Welch, 1995: 34). Sobre o rádio, responsável pela difusão de mais de cinqüenta discursos 
(durante o ano de 1933, contando apenas os proferidos pelo Führer, com um audiência 
estimada de mais de 56 milhões pessoas, em 1935), é importante frisar que além de 
acompanhar as pessoas nos acontecimentos do dia a dia, ou da vida de seu “guia” (o 
aniversário de Hitler era motivo de júbilo nacional), foi graças a ele que se tornou possível 
“casar” a Heróica, de Beethoven, ou as peças de Wagner, com os discursos nazistas nos 
grandes momentos festivos.  
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nacionais -, esse aparelho não atua diretamente nos sonhos de um povo, ou seja, não dialoga 

diretamente com as emoções. Por isso, Goebbels planejava um futuro grandioso para o cinema da 

Alemanha, melhor dizendo, um grande filme, algo retumbante, de modo a sedimentar a imagem do 

Führer – não propriamente a de Hitler. Para isso, era necessário certa dose de entretenimento, o 

que não podia ser encontrado num “documentário” recheado de homens feios, pançudos, e 

marchando segurando estandartes. 

Portanto, o homem escolhido para ser o símbolo da nação deveria ser preservado. Sua 

atuação dar-se-ia em momentos pontuais, para evitar qualquer tipo de associação negativa à sua 

imagem23 devido ao desgaste cotidiano. Em grande medida, o sucesso desse empreendimento de 

Goebbels deveu-se às pesquisas de ruas, feitas pela Gestapo, o que se revelou um forte instrumento 

de manutenção da crença no poder de Hitler. Qualquer desgaste do governo, ao ser detectado, 

trazia o Führer a público, para consertá-lo - de acordo com o que pensava a população24. Exemplo 

disso foi o processo pelo qual se colocou em prática o projeto de eutanásia (01.09.39, dia da 

invasão na Polônia), que se aproveitou da comoção popular causada pela instauração da guerra 

conjugada a uma certa “despreocupação” relativa ao assunto. Suspensa25 por Hitler em 24 de 

agosto de 1941, não impediu que o filme Ich Klage an (Eu Acuso), narrando um caso de eutanásia 

e buscando mostrar como essa idéia poderia ser levada a cabo, aparecesse, cinco dias depois, nas 

telas alemãs, mesmo que os problemas morais da época (percebidos pelos relatórios de opinião) 

considerassem essa prática criminosa. Segundo David Welch, a resposta da audiência do cinema 

foi geralmente positiva, e a SD constatou que a classe trabalhadora (“o trabalhador simples”), em 

                                                           
23 Os grandes patrocinadores raramente antecedem notícias ruins, para não ficarem 
associados a elas, como pode ser notado nos comerciais presentes entre os blocos de 
programas de jornalismo televisivo, sobretudo em horário nobre.  
24 O nome dessas pesquisas de opinião era Sicherheitsdienst der SS (o SD - Relatórios da 
Polícia Secreta). Cada vez mais esses relatórios têm vindo à tona, sobretudo desde o final 
dos anos oitenta, trazendo novos subsídios para a compreensão do cotidiano nazista.  
Sobre a utilização das SD, vale salientar que ele foi um instrumento que esteve 
intimamente ligado às concepções e práticas de Goebbels desde quando assumiu o 
ministério chamado (e isso constitui uma ironia histórica) de “esclarecimento do povo”. 
25 Ela não foi cancelada, apenas suspensa. Contra isso não houve protesto institucional, 
quer da igreja quer do judiciário. Individualmente, entretanto, destacou-se o sermão 
proferido pelo bispo Galen de Münster que, em 3 de agosto de 1941, denunciou a prática e 
conseguiu fazer seu texto circular por todo o Reich, o que lhe valeu o ódio do NSDAP 
mas, ao mesmo tempo, seu salvo-conduto. Nas palavras de Welch: “Estima-se que entre 
dezembro de 1939 e agosto de 1941 pelo menos 72.000 sucumbiram em instituições que 
operavam sob nomes fictícios como a ‘Fundação de Caridade para o Transporte de 
Enfermos’ e a “Fundação de Caridade para Custódia Institucional’.” (Welch, 1995: 70). 
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particular, daria suporte a uma mudança na lei, sancionando a “morte piedosa” do doente incurável 

e mentalmente comprometido26. Se é certo dizer que “(...) Jamais ninguém mandou na terra, a não 

ser alimentado seu mando, essencialmente, pela opinião pública” (Ortega Y Gasset, 1956: 189), 

então se pode dizer que o cuidado em acompanhá-la fez de Goebbels o responsável pelo halo de 

infalibilidade que acompanhou Hitler durante certo tempo. 

  *  *  * 

Na visão do ministro da propaganda, o trabalho de Leni Riefenstahl em O Triunfo da 

Vontade da Vontade era não apenas descuidado mas, também, desgastava a imagem de Hitler. 

Afinal, este deveria ter a sua imagem preservada, não exposta, de modo que a imagem do Führer 

alemão fosse construída, paulatinamente. Do ponto de vista do ministro, portanto, o trabalho de 

Leni Riefenstahl, embora elogiado por ele quando de sua estréia, ia contra todos os seus planos, 

principalmente aqueles que visavam associar a imagem de Hitler aos grandes personagens da 

nação27 (fossem eles poetas, generais, reis, etc.), nunca representando a si mesmo, diretamente.  

                                                           
26 A esse respeito é interessante notar, ainda seguindo informações de Welch,  que o 
método adotado (medicação letal), a celeuma causada pelo sermão e o filme fizeram do 
assunto uma polêmica na qual as pessoas podiam se dizer incapazes de opinar, vale dizer, 
incapazes ou reconhecidamente não interessadas em assumir uma conduta abertamente 
moral num caso como esse, como se se tratasse de uma questão relativa a opiniões, em 
que pessoas estudadas e de boa formação discordam como se estivessem discutindo um 
jogo de futebol, transformando uma questão de conduta (ética)  numa questão de opinião. 
Segundo o historiador inglês, “O sucesso comercial de Eu acuso, que foi visto por mais de 
18 milhões de pessoas, junto com a conclusão dos relatórios da SD, revelaram uma 
alarmante distância da realidade, uma boa vontade por parte da audiência alemã em 
delegar responsabilidade, e uma relutância para enfrentar as implicações morais de suas 
ações. (...) é interessante notar que  métodos similares foram empregados em 
consideração ao filme de propaganda para coincidir com os primeiros estágios da 
‘solução final’ para a ‘Questão Judia”. O desastre subseqüente que ocorreu aos Judeus, 
a culminar com uma virulenta e implacável propaganda anti-semita, não despertou o 
mesmo debate ostensivo ou clamor público.” (Welch, 1995: 72). 
27 Por essa razão Goebbels não gostou nem da proximidade de Riefenstahl com Hitler (ele 
foi impedido de participar do andamento das filmagens) nem do fato da imagem deste ter 
sido submetida a uma longa exposição, pois segundo sua teoria “... filmes de longa 
metragem são mais favoráveis ao drama, mas a vida do Führer não deveria ser mostrada 
como um drama, ou então, o seu mistério desapareceria.” (Rees, 1995: 54). Para Rees, o 
ministro gostou do filme por respeito a Hitler,  porém “...preferia uma aproximação mais 
discreta e, inevitavelmente, mais descontraída do que a usada por Riefenstahl em O 
Triunfo da Vontade.” (Rees, 1995: 54). Pela sua lógica, o líder deveria aparecer de 
maneira mais descontraída em cinejornais, em ocasiões diversas, mas sempre em algum 
tipo de celebração e, principalmente, ser fotografado de baixo para cima “...de modo que 
nenhuma sombra recaísse sobre o seu bigode”. (Rees, 1995: 54). Sendo assim, os filmes 
de longa-metragem deveriam falar de personagens que tivessem qualidades que de algum 
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Contudo, se o trabalho da cineasta, indo ao último reduto a ser captado pela imagem, no 

mais recôndito traço do indivíduo (como dizia Walter Benjamin em relação ao rosto), era contra a 

proposta nazista da construção do Führer, por outro lado, a seu modo, estabeleceu a obra máxima 

da lembrança nazista para o mundo. Entrementes, entender a maneira como Riefenstahl frustrou a 

estratégia de poupar a aparição de Hitler, mostrando-o, em numerosos ângulos, ao invés de 

escondê-lo, é importante menos para compreender o nazismo e a propaganda política (Goebbels, 

nesse ponto, é quem deveria ser estudado) do que para compreender o que pode o cinema – que é 

muito mais e, ao mesmo tempo, muito menos, do que normalmente esperamos dele. 

1.3 Hitler esquartejado 

 Como mostrei acima, a construção do Führerprinzip – se é que essa foi alguma vez a 

intenção da diretora – não contou com a ajuda de O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl. Mais 

do que a preservação ou a construção da imagem de Hitler, a cineasta o apresenta, desde o 

desembarque da aeronave, como um superstar, o grande ator que garante o sucesso dos filmes de 

estúdio mais famosos. Desse modo, a alta exposição a que a artista submete a imagem do seu 

mecenas tem a ver com a tentativa de Riefenstahl e seus cinegrafistas em buscarem diversificar os 

ângulos para fotografá-lo, criando, como se pode notar, o seguinte recorte: 

De um lado está  a população de Nuremberg e arredores, com os rostos voltados para o sol, 

trazendo neles uma expressão que tanto pode significar um sorriso de felicidade quanto a retração 

dos músculos da face devido à claridade do astro rei28. As pessoas estão aos brados e procurando 

uma posição para enxergarem aquele que está se tornando, a cada dia, o portador de uma verdade 

supra terrena, e que veio a Nuremberg para guiá-los (para o céu ou para o inferno, como mencionei 

a pouco). 

                                                                                                                                                                                 
modo lembrassem as de Hitler, como ocorreu com O Grande Rei (Der Grosse König). 
Antes do início desse filme, realizada em 1942, e por ordem do ministro, o chanceler 
alemão aparecia trabalhando sobre uma escrivaninha, numa tentativa de associá-lo à 
imagem de Frederico, o grande; ou à de Bismarck, como noutro filme de 1942, intitulado 
A Despedida (Die Entlassung). Entretanto, não se pode deixar de considerar que, no 
discurso de premiação, ocorrido em primeiro de maio de 1935, Goebbels saudou o filme 
reconhecendo nele “um épico”, “uma visão magnificente do Führer”, “visto pela 
primeira vez com um poder como nunca antes visto”. (cf. Goebbels, apud Welch, 1983: 
158). 
28 O termo pode parecer barroco e afetado, mas mais à frente, em seguida às cenas em que 
algumas crianças e adolescentes parecem estar olhando para o sol, aparecerá quase que 
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De outro lado está o Führer, agora sem comitiva. Sua postura ainda não é aquela famosa, 

apoteótica, deífica, daqueles que saúdam seus liderados mantendo o braço apontado para o sol e o 

olhar sobranceiro para o horizonte - em mais uma referência à Grécia e à Roma29. Por seu turno, os 

habitantes de Nuremberg mantêm os braços erguidos, em direção ao sol, para saudar o imperador, 

o espírito da nação, a águia que leva aos céus e aos infernos, símbolo do sol e da desdita; enquanto 

recebem de volta a mão erguida à altura do ombro, como a displicência dos soberanos exige, e cujo 

gesto significa algo como: “sua aproximação é bem-vinda”, ou, “sua presença foi notada”. 

Repetidas imagens darão conta da troca de olhares entre o Führer e a cidade predileta dos 

nazistas30, numa seqüência de planos e contra planos como se eles estivessem desenvolvendo um 

diálogo, não audível, mas que só o cinema conseguiria captar. Além das inúmeras tomadas do rosto 

do herói, sem determinada preferência de uma face sobre outra, como seria preocupação de 

Goebbels, tendo em vista os closes exagerados, chama a atenção o passeio das câmeras e a posição 

dos cinegrafistas, que parecem se aproximar de Hitler em vôos rasantes, prestes a pousarem em seu 

ombro. Nesse sentido, as câmera de Riefenstahl oferecerão aos espectadores a experiência de lá 

estarem, mas não no meio da multidão que se acotovela, mas nos ombros do herói, “enxergando” 

da perspectiva deste, e sentindo todo o frisson de fazer parte do show.  

Não se pode deixar de observar, porém, que essas câmeras, ao oferecerem ao espectador a 

perspectiva desde um automóvel que seguidas vezes emparelha com o de Hitler, ou parecem estar 

no próprio carro do líder, permitem ver não a si mesmos na massa, como num espelho, mas sim, 

pela primeira vez, ocorre a manifestação do que poderia ser chamada de uma “câmera subjetiva”, 

ainda que não evidente, e pela qual se torna possível que o “...olhar, em princípio identificado com 

                                                                                                                                                                                 
justaposto o rosto de Hitler, tomando toda a tela, como se a claridade que cega fosse 
refletida pelo Führer, como se o astro de Nuremberg rivalizasse com o sol. 
29 Essa postura de apoteose – que olha para os deuses – está associada ao aticismo (que, 
numa de suas acepções, quer significar a figuração contida, realizada originalmente por 
Policleto, na representação de Alexandre, o Grande). Entretanto, o formato da saudação e 
a sua utilização foram mais comumente relacionadas a Otávio Augusto, no ano zero, 
aproximadamente, quatrocentos anos depois da arte de Policleto. Não é possível afirmar 
com certeza, entretanto, se a retomada grega, pelos romanos, se trata, ou não, de uma 
preferência ao estilo alexandrino; de todo modo, parece clara a busca pelo prestígio 
associado às esculturas de Alexandre, em postura ática. 
30 A expressão é forçada, bem o sei. Todavia, como ficará mais claro no correr do texto, a 
receptividade de Nuremberg aos encontros desse partido ficará tristemente marcada na 
década de 30, uma vez que as leis referentes à eutanásia e ao casamento inter-racial terem 
sido lá pronunciadas, em meio ao júbilo popular. 
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o da câmera”, vá aos poucos estabelecendo afinidades que podem (ou não) resultar na 

identificação com o herói31. 

Entretanto,  se a presença das câmeras é tão perceptível, pairando sobre a cabeça tanto do 

líder quanto dos seguidores, isso é resultado do trabalho da equipe comandada pela cineasta, 

detentora, nessa ocasião, de plenos poderes – inclusive em relação à liberação de dinheiro da pré e 

da pós produção.  A expressão “sob o comando” é proposital e deve ser entendida como “sob as 

ordens” ou “sob a direção” de Leni Riefenstahl, que, semelhante a tantos outros cineastas, mas 

diferente deles num aspecto crucial, o da despreocupação em relação ao dinheiro, agia como um 

comandante de campo, um estrategista militar especialista no jogo de posições e do deslocamento 

dos comandados. A atuação de Helene Berta Amalie Riefenstahl, presente na tela, ainda que lá não 

aparecesse, foi o de uma “deusa” onipresente, onisciente e onipotente, aquela a quem nenhum 

detalhe escapa, e que, ao invés de selecionar as imagens da festa partidária, se compraz em 

esmiuçar o busto de Hitler, em todos os seus vícios: o sorriso infantil, o olhar amuado e, às vezes, 

cansado, o gesto displicente, a estatura pouco avantajada, etc., como se ali estivesse afirmando o 

triunfo da técnica cinematográfica, e, em decorrência, o triunfo de sua vontade, como a artista que 

domina a técnica. Ela faz isso “manipulando” a imagem do “noivo da nação alemã” da maneira 

que quer e como bem entende, sendo obedecida por mais de uma centena de homens (!), todos 

uniformizados (!), como a verdadeira e única “generala” da ocasião. Além disso, como se pode 

reparar durante o passeio em carro aberto, o automóvel da cineasta – ou sob as suas ordens, o que 

dá no mesmo – ultrapassará várias vezes, sem cerimônias, a Mercedes de Hitler. Noutra ocasião, a 

câmera registra o exato momento em que o automóvel do Führer fica para trás, e mesmo Hitler 

torna-se pequeno e distante, como se pouco importasse a festa, o povo ou o Führer (em processo 

de construção, por Goebbels). Importava, sim, fazer o filme – e quem quisesse estar na história e 

aparecer na tela, que a obedecesse. 

Essa afirmação poderia parecer desprovida de sentido. Afinal, ela inverte os lugares do 

contratante e da contratada. No entanto, a ascendência de Leni Riefenstahl sobre Hitler é enorme, 

nesse momento. Se de um lado interessava ao Führer perpetuar sua obra por meio do cinema, 

agindo como um mecenas renascentista ao financiar generosamente a diretora;  de outro, isso 

                                                           
31 Sobre essa qualidade da câmera subjetiva e o possível efeito de identificação com o 
herói que ela pode vir a trazer, bem como a relação que uma possível partilha da 
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proporcionou a  Riefenstahl não se preocupar com o financiamento e os gastos para a consecução 

de seu filme, ao contrário do que ocorria com vários outros diretores, a maioria, pode-se afirmar. 

Destarte, liberta de problemas comezinhos, seu tempo de dedicação à produção do filme 

confundiu-se com o tempo que teve para sonhar, imaginar, criar e destruir, decupar e apagar, 

lembrar e esquecer, filmar mas não revelar, etc.. E foi desse modo que desde os primeiros dias de 

setembro de 1934, na cidade de Nuremberg, todo e qualquer triunfo, toda e qualquer vontade, 

passou pela engenhoca de montagem de Leni Riefenstahl32. 

     * * * 

Feito o recorte, vale acompanhar um pouco mais de perto o cortejo nupcial desse noivo da 

franja e do bigode exageradamente aparados, bem como a acolhida que a cidade lhe oferece. 

Afinal, depois de ser tomada desde as alturas, finalmente, agora, poderá abraçar ao Führer, que 

passeia triunfante em carro aberto. Além dos rostos selecionados que surgem em primeiro plano na 

tela, denunciando o trabalho da cineasta em escolher os melhores – não os mais bonitos, mas os 

mais significativos do que fosse uma Entidade Saudável (essa idéia ficará clara no capítulo V) - 

expressões de mulheres e crianças, a maioria, nesse momento, em frenética demonstração de 

felicidade, algumas situações clichês vão preenchendo o cortejo do carro principal, culminando 

com a imorredoura imagem da mulher que sai do seio do povo e, numa oportunidade, vai até o 

                                                                                                                                                                                 
perspectiva do campo visual pode estabelecer em termos de se tornar, também, uma 
partilha de estados psicológicos, v. Xavier, 1977: 26-7. 
32 Os convites de Mussolini e de Stalin atestam esse “toque de Riefenstahl”, sem o qual a 
passagem para a história, pela tela,  poderia estar desprovida do drama clássico que 
envolvia os filmes da cineasta. Em 1934, por exemplo, foi a primeira vez que a 
“Wehrmacht” foi envolvida nas festividades do partido. O General von Reichenau, 
durante a feitura do filme, ao ficar sabendo que Leni Riefenstahl não contemplaria as 
divisões de guerra alemãs na versão final, foi até ela tomar satisfações. Riefenstahl, 
segundo sua própria versão, narrada na autobiografia, recusou incorporá-las mesmo sob 
ameaça de ser levada à presença do Führer. Cumprida a ameaça, Leni Riefenstahl tornou 
a recusar a inserção, dessa vez para Hitler em pessoa. Aos lamentos do General e do 
Führer, fascinados com a beleza da máquina de guerra, a artista teria explicado que a luz e 
o tempo não haviam ajudado, o que justificava sua decisão de deixar a Wehrmacht de fora. 
Mesmo em se tratando de fonte suspeita (autobiografia), é lícito aceitar a explicação da 
cineasta, pois o preço que pagou por essa atitude foi o compromisso que assumiu de 
filmar, em 1935, a participação da Wehrmacht no novo congresso – que não entrou para a 
história (sobre isso, ver Riefenstahl, 1993: 162 - 3 e 175). Aliás, é interessante notar, 
também, que as ligas femininas foram solenemente desprezadas por Leni Riefenstahl, e é 
como se não tivessem existido. Em 1934, ela reinou soberana.  
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demagogo (o condutor do povo) entregar-lhe flores e uma criança, para ser por este erguida e 

beijada (o que não ocorre, diga-se)33. 

Ora, mesmo sendo um clichê, o ato da entrega, por uma mulher, de um ramalhete colhido 

da terra, e de uma criança pequena, para o beijo do líder, pressagia o que viria a acontecer sete anos 

mais tarde, quando a Alemanha se dá conta, pela primeira vez, de que entregou seus filhos para a 

morte – ou seja, dentro do registro do que venho discutindo, para a águia que os levaria ao inferno, 

ao invés do céu. Entretanto, o presságio só tem sentido après-coup, e só pode ser percebido pelos 

olhos do pesquisador do presente. Mesmo assim, o significado da situação é clara, uma vez que a 

entrega, mesmo sendo montada de maneira ingênua e pouco sofisticada, conota não apenas as boas 

vindas, como também a entrega do que de mais belo cresce da terra, e que floresce sem cessar, 

imemorialmente, garantindo o espaço vital do povo germânico no qual as crianças (sem sexo) 

brincam: as suas tradições. 

Do ponto de vista da cobertura do evento, esse clichê será reforçado por uma outra imagem, 

mais adiante, na qual Hitler aparece indo ao encontro de aldeãs vestidas em trajes típicos. A 

redundância dessas duas seqüências é mais incisiva do que aquela do início, em que aparecem os 

letreiros, proporcionando ao invés de um esquentamento da emoção, como se espera de todo 

clichê, um moroso desenrolar que, do ponto de vista do fazer estético, pouco acrescenta ao filme. 

Note-se, também, que ao final, mais uma vez, uma seqüência assim será inserida, como a marcha 

que nunca termina, tal como se acreditava fosse o império alemão, à época - eterno. Isso tudo 

parece querer justificar as diretrizes adotadas por Leni Riefenstahl na consecução do filme, que 

além de desprezar a “Wehrmacht” (ver nota de rodapé na página anterior) e os movimentos 

femininos pró nazistas34, fez do evento o cenário da “atuação” de Hitler para as platéias do mundo. 

                                                           
33 Depois de assistir tantas vezes ao filme, o olho já começa escrutinar passagens até então 
insignificantes, como, por exemplo, encontrar, em várias cenas, um personagem, seja 
homem do povo, seja do campo, seja das tropas uniformizadas, com um bigode igual ao 
de Hitler. De fato, se há um elemento identificador do Führer alemão, este é justamente o 
bigode. 
34 Como se não bastasse,  ela só veio a inserir os discursos dos altos membros do partido 
em filmagem posterior, num estúdio montado e sem público. E fez isso, como se nota, em 
destaque um tanto forçado, anunciando a entrada de cada um deles com os nomes escritos 
em luzes, como se fosse crédito de um filme de estúdio cinematográfico, do tipo: 
“estrelando fulano de tal, no papel de ...”. Sem contar que a montagem dos discursos, de 
brevidade exemplar, tornava aqueles homens um amontoado de crianças esperando o que 
viria a ser chamado mais tarde de “os seus quinze (no caso, quinze ou vinte segundos) 
minutos de fama”. 
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Além disso, como ficará cada vez mais claro no correr dessa obra, o talento da “Penthesilea” estava 

no encaixe perfeito entre o tempo e o movimento cuja culminância se dá na marcha. Os exercícios 

com os carros de guerra e o perambular do líder ao lado das aldeãs parecem quebrar a harmonia da 

tela de Riefenstahl. 

1.4 A águia 

Antes de iniciar a digressão sobre a preservação da imagem de Hitler para a conservação do 

poder na Alemanha, pelo NSDAP, durante doze anos, propus explicitar uma hipótese interpretativa 

para o início do filme de Riefenstahl, qual seja, a da relação entre a “águia” e a chegada do 

“noivo”. A escolha de um caminho tortuoso se justifica, creio, pela importância da separação entre 

os meios utilizados por Leni Riefenstahl, de um lado, e o apregoado pelo Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda, por outro, em relação aos objetivos a serem atingidos com a 

veiculação da imagem de Hitler. O que pretendo, a partir de agora, é analisar o filme pelas 

imagens, ângulos, encadeamentos, enquadramentos, etc. que ele oferece, privilegiando uma outra 

forma de ver (exigida pela imagem em movimento) e, assim, verificar qual história, qual enredo o 

filme está a contar. 

  *  *  * 

Claro está que a cineasta não filmou uma parábola, nem mesmo estabeleceu metáforas 

abertas sobre a águia35. Entretanto, o encadeamento de imagens que precedem a descida do avião 

promovem a atualização de uma idéia que intensifica os elementos que estarão sendo retomados 

durante todo o filme: a presença da águia, sempre numa posição mais alta, sob a qual marcham 

milhares de estandartes e militantes. Após a abertura em tom epopeico, depois que o avião rompe a 

barreira formada pelas nuvens, lá embaixo, nas trilhas que parecem ser as ruas da cidade 

(impressão que vai se consolidando), e onde está projetada a sombra do avião, colocado entre o sol 

e a terra, também parecem estar centenas de pessoas, perfiladas, que, aos poucos, demonstram 

movimentar-se, como se estivessem marchando. 

Não constitui uma novidade a utilização das sombras no cinema, muito menos na produção 

alemã que serve de tradição para Leni Riefenstahl. Para citar os mais famosos, O Estudante de 

                                                           
35 Quero dizer, ela não justapôs cenas de uma águia voando sobre situações diversas, de 
modo a determinar uma associação imediata entre o que era mostrado e as qualidades do 
pássaro em questão. 
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Praga (Der Student von Prag – de Stellan Rye e Henrik Galeen – 1913; segunda versão de 1925, de 

H. Galeen), em que a sombra de um jovem estudante ganha vida própria após ser comprada por um 

demônio; O Golem (de Paul Wegener e H. Galeen, em 1914 e em 1920), no qual o duplo, agora, é 

um “robô”, um monstro criado da terra; Nosferatu, uma Sinfonia do Horror (Nosferatu, eine 

Symphonie des Grauens, de F. -W. Murnau – de 1922), em que as aparições mais sinistras do 

“vampiro” são precedidas pela sua sombra projetada nas paredes; e, por fim, Fausto (Faust, de F. –

W. Murnau - 1925), em que a imagem dissociada do herói – na velhice e na juventude – é a 

contrapartida da sombra demoníaca que paira sobre a cidade, apresentada numa cena memorável 

em que se vê a vila, de aspecto medieval, sob a capa (a sombra) da morte (da peste)36. 

Nesse sentido, a sombra do avião, e o tempo que ela demora sobre a cidade (acrescentando 

algo à imagem, como dizia Bazin), vai atualizando na tela a imagem de uma multidão em marcha 

que está prestes a ser abraçada pela imagem da sombra do avião. Nesse ponto, embora ainda não 

se possa afiançar que a nave aterrissará trazendo Hitler, uma outra idéia vai se fazendo presente 

graças à existência de um certo tempo na tomada do plano: a sombra não é apenas o resultado do 

fato de que a engenhoca que carrega o líder está colocada entre o chão e o sol, mas, também, que 

ela, a sombra, tem ali um papel dramático importante, podendo ser vista como a águia, o Reich, o 

céu descendo ao ponto da terra em que a tradição germânica permanece intacta – Nuremberg. 

Entretanto, em Riefenstahl, a sombra exige um certo cuidado e, mais ainda, uma certa 

ousadia na interpretação, devido às suas retomadas e citações, como essa, em particular, baseada 

em Walter Ruttmann, mas com sentido oposto e diverso. Se o avião em Berlim. Sinfonia da 

Metrópole, era um dos meios técnicos que servia de sustentação e ponto de acoplagem para a 

câmera do cineasta, em Leni Riefenstahl, quando a sombra toma algumas ruas da cidade, o avião, 

que está no extracampo, perde importância narrativa como um instrumento voador de transporte e 

é substituído metonimicamente pelo seu ocupante, ainda não alvejado pelas câmeras, mas 

singelamente anunciado por Riefenstahl, num letreiro. Assim, o que se vê na tela passa a ser uma 

interpretação que, para além do avião, pode ser considerada como a imagem e a sombra do Führer, 

da maneira como Leni Riefenstahl o pressente, sente e anuncia, desde o início, ou a própria águia, 

com as asas abertas, como na imponente abertura do filme.  

                                                           
36 E mesmo em O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, filmado entre 1919 e 1920, 
quando Cesare se aproxima para matar o jovem adormecido; quem se aproxima da cama e 
levanta o punhal é a sombra do assassino projetada contra a parede. 
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Além disso, há, na sombra, de modo geral, um elemento incômodo que nos remete ao verso 

do poeta latino Horácio, “puluis et umbra sumus” – o ser humano é pó e sombra, isto é, morte (cf. 

citação de Brandão, 1987b: 185). Afinal, se, de um lado, a sombra, para Leni Riefenstahl (na época 

em que está a filmar e a montar as imagens, movida por um sentimento que, na Alemanha daquele 

período, facilmente se confundia com o nazismo) poderia significar renascimento, como se vê no 

texto da abertura; por outro lado, aos olhos deste início de século, essas imagens deixam ver o pólo 

oposto, a face oculta do Reich, a sombra que acalenta e alimenta todo renascimento: a morte como 

destruição37. Por esse enfoque, a passagem da sombra pela multidão que se move pressagia não 

apenas a chegada do Reich, simbolizado pela águia, ou a de Hitler, duplicado pela imagem da 

sombra do avião como se fosse uma águia. Mais do que qualquer coisa, a sombra pressagia os dois 

pólos da morte: a destruição e o renascimento. 

Não devotei nenhuma preocupação à recepção do filme, pelos espectadores, a não ser como 

aspecto ilustrativo em alguns pontos específicos. Aliás, O Triunfo da Vontade não foi um filme 

popular, sendo exibido, basicamente, nas grandes cidades alemãs e no exterior, que é onde, de fato, 

fez fama. Desse modo, sem levar em conta a maneira como ocorre a percepção dos espectadores 

numa sessão de cinema, não deixa de ser interessante prestar atenção na utilização da imagem da 

águia – presente em vários momentos – não na forma de um pássaro, como aparecerá nas outras 

vezes, mas como sombra. 

Contudo, seria possível ao pesquisador encetar por conta própria a decupagem do filme, 

numa tentativa de re-montá-la? Separar a águia, isolar a sombra da águia de modo a percebê-la 

como a multiplicação das imagens do Führer, da vitória, do triunfo e do renascimento do império 

alemão, não seria perder de vista o encadeamento, ou a estrutura construída na qual a águia só é 

importante por fazer parte de um todo? 

Sem dúvida é um risco. No entanto, é uma aposta que vale a pena quando se pretende fazer 

a águia empreender o vôo de volta, ou seja, retirá-la do corpo do filme para melhor visualizá-la, 

mas depois colocá-la novamente no seu lugar, de modo a ressaltar que ela não é um mero detalhe 

obscurecido. Pouco importa se a cineasta havia imaginado essa significação. Como dizia Fernando 

                                                           
37 Nesses termos, não apenas o tempo em que a câmera se demora sobre um determinado 
foco, mas, também, o hiato temporal entre a produção de um filme e as diferentes épocas 
daqueles que o assistem, podem atualizar novas associações e “deformações”, gerando 
outras idéias e interpretações. 



 99

Pessoa, o que menos há nos poemas escritos por ele é justamente ele mesmo – e isso pode ser dito, 

também, de uma cineasta e de uma “montadora”. Há menos Leni Riefenstahl em seus filmes do 

que os momentos em que o seu talento brilhou. Por isso o “objeto” a ser estudado são as obras e 

não a diretora; e por isso, também, as únicas idiossincrasias levadas em conta numa interpretação 

são aquelas do pesquisador, nenhuma outra. Sendo assim, para defender e sustentar a importância 

da águia no encadeamento das imagens de O Triunfo da Vontade, empreenderei um pequeno 

passeio pelo mundo dos símbolos, com o cuidado necessário para não extrapolar em relação às 

inúmeras associações que essa prática favorece. 

Segundo Brandão, a águia aparece em contraposição ao mocho no que tange à maneira 

como “encara” a luz e, desse modo, se relaciona com o conhecimento. De modo abreviado, a 

coruja, dedicada a Atená, é a ave brilhante e cintilante (gláuks, do grego), que guarda os cemitérios 

e os cochichos da noite (Brandão, 1987b: 32) – pois é sabidamente noturna (noctua, no latim, ave 

da noite). Entretanto, essa associação da coruja com Atená, com a filosofia e com os poderes 

mânticos – divinatórios – pode ser o resultado da oposição que ela conhece em relação à águia, no 

que concerne à maneira de se portar diante da luz. 

Como registrado no Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, a águia olharia o 

sol bem de frente, sem temor, simbolizando “a percepção direta da luz intelectiva” (Chevalier e 

Gheerbrant, 1996). Ora, o fato de poder olhar o sol de frente é muito importante, sobretudo em 

relação à coruja, que não o suportaria. Em decorrência, a ave brilhante conheceria por reflexão, por 

vias indiretas, por mensagens e presságios que apenas os seus favorecidos conseguiriam 

interpretar; de outra parte, o saber da águia seria direto, e associado à intuição (cf. Brandão, 1987b: 

32). Desse modo, os pares noite e dia, lua e sol, feminino e masculino, ctônico e divino, inferno e 

céu estabeleceriam as séries associativas em que, comumente, a coruja e a águia estariam inseridas 

– como, de resto, é reforçado por outra fonte, o Dicionário de Simbologia (Lurker, 1997).  

Diz-se, também, por conta de uma passagem do Velho Testamento (Ex 19,4), que ela 

representa o tratamento dado por Deus aos seus filhos, pois a águia carrega os seus filhotes nas 

asas até o seu verdadeiro destino. Na Patrística (literatura cristã remota) e na arte encontrada nos 

sarcófagos, a águia aparece como símbolo de Cristo, mas sem perder a conotação básica de 

portadora, e protetora, dos homens, a quem ela (ele) carrega até o bom pouso, o porto seguro ao 
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final da jornada38. Devido a essas associações, invariavelmente a águia aparece acompanhando, ou 

representando, todos os grandes deuses e heróis (Chevalier e Gheerbrant, 1996), sendo atributo de 

Jesus Cristo e emblema de Júlio César e Napoleão. 

É interessante notar, em vista disso, que a presença da águia está intimamente ligada ao 

Reich, nos seus mais variados sentidos, tendo, portanto, grande destaque no filme. Se se pensa na 

sombra do avião como uma águia na forma de sombra, ela está trazendo o Führer nas asas, 

protegendo-o até a chegada ao verdadeiro destino, a Nuremberg, alvoroçada, como um 

formigueiro, pronta para desposá-lo. Em contrapartida, ela está vindo buscar (raptar) a noiva, 

reivindicar a terra e as tradições, de modo a protegê-las, e levá-las até um porto seguro no futuro, 

qual seja, quando houver apenas um Reich, um Führer, um povo. 

Porém, torno a insistir. A águia que não se deixa ver, mas aparece projetada como sombra, 

permite, também, ser entendida pelo que nela há de oculto. Segundo Lurker, os textos bíblicos não 

diferenciam, por exemplo, a águia do abutre (ambos são aetos, em grego) e  

 “... devido à sua rapinagem e em associação com Mt 24,28, a ave também é 

descrita como símbolo do demônio que rouba as almas (entre os Santos Padres 

e na arte romana). Entre os pecados mortais, a águia representa o orgulho.” 

(Lurker, 1997: 7).  

 

Donde a idéia, ligada ao casamento, de rapto e de seqüestro da noiva pelo noivo que, ao 

invés de levar ao futuro pleno (o passado de ouro, mitológico e romântico dos ideários Nazi-

Fascistas), também pode indicar o roubo das almas, carregando-as para a morte.  

Mesmo levando em consideração esse caráter dúbio que a águia pode assumir, sua 

“soberania” nunca é questionada, como se vê no levantamento dos aspectos negativos dessa ave - o 

exagero da coragem, a perversão de sua força, o descomedimento de suas próprias exaltações (v. 

Chevalier e Gheerbrant, 1996 – no verbete destinado à Águia). Assim, invariavelmente ela será 

                                                           
38 Como aponta o Dicionário de Simbologia, “A majestade da palavra divina foi 
freqüentemente representada nos púlpitos por uma águia com as asas estendidas (púlpito 
de águia).” (Lurker, 1997:7). Entre os romanos, outrossim, a águia aproveita o 
simbolismo da ascensão para representar a subida aos céus do imperador morto. 
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associada à guerra e às conquistas, tomando seu lugar ao lado de Júpiter39, que fez dela “a rainha 

das aves”. Desse modo, seja entre os persas seja entre os romanos, ela é considerada uma ave 

imperial e militar, motivo pelo qual a Roma conquistadora a fez constar em seu brasão, o que foi 

seguido por vários outros países40.  

Por esse prisma, a águia soberana do Reich simbolizada pela imagem da sombra do avião 

que traz o Führer não apenas abraça a cidade, mas traz-lhe uma verdade que ninguém consegue 

vislumbrar ainda – pois a águia é a única que pode mirar o sol (a verdade) diretamente, e saber 

antes, intuitivamente, sem reflexão. Nesse ponto, a sombra do avião como águia não constrói uma 

metáfora, pois essa atualização não ocorre por mero encadeamento associativo de idéias. Ao 

contrário, no filme, essa imagem força a pensar, é ela mesma uma idéia que faz ver na tela o que 

nenhuma montagem de “atrações” (uma cena anterior de águia voando, por exemplo, que pudesse 

suscitar o transporte da imagem para a idéia) conseguiria mostrar. Esse processo vai ocorrer em 

inúmeros outros planos do filme, nos quais a “rainha das aves” estará presente – e daí, a sua 

ligação com o céu e com o sol será direta e sem mediações, proporcionando outras interpretações. 

Desse modo, vale considerar que a atualização da idéia da águia, trazida pelo encadeamento de 

imagens41, além de tudo o que já foi dito, poderia apontar para o seqüestro das alma e referir-se à 

morte pela guerra, à violência como verdade eterna, que só o Führer pode conhecer – a todos os 

outros caberia morrer. 

Por outro lado, ainda uma vez é crucial problematizar um dos aspectos decorrentes da 

utilização dos símbolos e das suas representações. Isso porque a idéia de pássaro, ave, coruja e 

águia, se tomada pela forma (o caminho reto, mais curto e sem imaginação da psicologia da forma, 

segundo Bachelard, é sempre esse, ou seja, estabelecer associações a partir do estático, e não do 

dinâmico) vai oferecer interpretações decorrentes do seu desenho, das suas cores, da sua anatomia. 

                                                           
39 Estou assumindo a tradução literal, nesse ponto, da correlação existente entre os deuses 
romanos e gregos. Nesse sentido, estou tomando Júpiter por Zeus, e vice-versa – o que 
não seria correto em ouras situações, em que os conceitos grego e romano fossem 
fundamentais para a análise. Vale lembrar que a ave, de modo geral, está associada aos 
anjos e à vida espiritual (cf. Chevalier e Gheerbrant, 1996 – verbete Águia), o que será 
questionado por Bachelard, que realçará o aspecto dinâmico de cada ave. 
40 Conforme a imagem da águia trabalhada  por Leni Riefenstahl, a de uma cabeça, 
descartei a referência à águia bicéfala, relacionada diretamente ao nascimento de 
Alexandre Magno e, assim, às grandes conquistas. 
41 É sempre bom lembrar que o cinema não são imagens paradas aceleradas, mas imagens 
em  movimento, e essa é uma das suas especificidades. 
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Entretanto, como sustentou Bachelard, a imagem de pássaro que mexe com a imaginação (e, 

portanto, tem força imaginante) é a dele em movimento, em ação, no puro vôo. Em outros termos, 

à imaginação mais importa a asa, o vôo, do que qualquer outro dos adjetivos das aves - como o 

galo, ajudante de ordens de Ares, que dormiu quando não devia, ou como o pavão, belíssimo ao 

abrir seu leque de cores, mas que não alçam vôo42. 

Por esse prisma, não é propriamente a águia que impressiona, mas o vôo da águia, a idéia 

de espírito aéreo e as perspectivas que os seus movimentos propiciam. Por isso, no filme, a águia 

nazista estará sempre prestes a sair da terra, ou pousada sobre algo que a distancia da terra, como o 

círculo no qual gira a suástica. Daí, também, a figura da coruja estar associada a presságios, pois é 

a sua forma que mais impacto causa, no caso, os olhos sempre arregalados, e não a sua 

aerodinâmica. 

Como salientei na Metodologia, as imagens excitam a imaginação não só de quem vai ao 

cinema sem compromisso mas, também, do pesquisador – e, é importante salientar que as imagens 

atuam com muito mais eficácia nas fantasias do que apelam para a sua compreensão racional. Por 

isso não é absurdo afirmar que a sombra do avião tornada águia é pura imaginação do pesquisador. 

Sem dúvida. A imagem cinematográfica é sempre a imagem de alguma coisa, um recorte, um 

ângulo, uma forma de olhar e, portanto, sempre capaz de excitar a imaginação de quem a assiste. 

No entanto, uma tese de doutorado que toma o cinema como “objeto” deve saber lidar com essa 

dupla determinação: de um lado, analisar imagens que possuem forte impacto (no seu tempo e na 

história recente); e, de outro, saber que a potência imaginante não é um problema, mas o impulso. 

Isso pode parecer temerário, sobretudo quando se considera as palavras de Bachelard ao afirmar 

que ao contrário do que diz a etimologia, a imaginação não é a faculdade de formar imagens, mas 

 “...é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é 

sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as 

imagens. Se não há mudança de imagens, união inesperada das imagens, não 

há imaginação, não há ação imaginante. Se uma imagem presente não faz 

pensar numa imagem ausente, se uma imagem ocasional não determina uma 

prodigalidade de imagens aberrantes, uma explosão de imagens, não há 

                                                           
42 Para essa discussão ver “A poética das asas”, do livro de Bachelard, O Ar e os Sonhos 
(trata-se do segundo capítulo, pp. 65-89,  mas principalmente pp. 66-8).  
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imaginação. Há percepção, lembrança de uma percepção, memória familiar, 

hábito das cores e das formas.” (Bachelard, 1990a)43. 

 

Citando Blake, poeta sempre revisitado pelo filósofo “racionalista” francês, em O ar e os 

sonhos,  complementa: “...a imaginação não é um estado, é a própria existência humana”. 

Portanto, a dupla determinação citada acima, que envolve o trabalho do pesquisador de cinema, 

não pode prescindir da deformação que ocorre pari passu ao próprio contato (contágio) com a 

imagem apresentada, vista, ouvida, sentida, como se fosse uma potência do corpo, aquela que o 

liberta das imagens primeiras. Nesse sentido, se a imaginação só ocorre se há junção de imagens, 

troca de imagens, de forma inesperada, de modo a presentificar o ausente e, desse modo, revelar, 

não a verdade ou a imagem verdadeira, mas um modo da existência humana (as imagens clichês 

substituem ou estandardizam um estado das coisas, por seu turno revelando alguma outra coisa, 

como o medo da ação imaginante, por exemplo), cabe ao estudioso não lutar contra a imaginação, 

mas tornar claros os passos que o levaram até ela e, mais ainda, mostrar procedentes as relações 

que estabeleceu. 

1.5 O cortejo 

 Desde o momento em que o avião de Hitler sobrevoou a cidade, vencendo as nuvens – os 

véus da noiva – que a envolviam, e depois que a sombra do aeroplano abraçou as colunas em 

marcha, algumas tomadas vão se dedicar exclusivamente a mostrar a disposição geográfica da 

cidade, relevando os seus aspectos físicos e arquitetônicos, como as construções medievais 

lembrando castelos, catedrais, casas, etc. 

 O mesmo irá acontecer durante o cortejo do Führer em carro aberto, quando alguns 

cinegrafistas de Leni Riefenstahl estarão preocupados em “registrar” a cidade do chão – mesmo 

que de automóveis e caminhões – de modo a oferecer uma aproximação que vai desvelando, aos 

poucos, a imagem de bem-estar presente na atmosfera de uma cidade pequena, ligada às tradições, 

e repleta de homens, mulheres e crianças que almejam perseverar nessa vida. Nesse ponto, o “olho 

armado” que apresentava a cidade desde o lado da rua, começa a buscar as janelas das casas, de 

onde as pessoas acenam, buscando penetrar no segredo dos seus lares.  

                                                           
43 A citação está na introdução da discussão entre imaginação e mobilidade. 



 104

 A câmera, entrementes, ainda não entrou nas residências, ainda não “registrou” as pessoas 

no interior das casas, apenas a rua – e isso tem um carga emotiva muito forte nesse ponto do filme. 

Afinal, a Alemanha, derrotada na guerra no início da década de 20, tinha estado mergulhada nos 

efeitos sociais da depressão econômica. Os enfrentamentos em via pública entre diferentes 

correntes políticas, o assassinato indiscriminado de militantes, as filas em postos de alimentos, 

fizeram da rua o espaço propício para o aparecimento de todo tipo de extorsão (como no filme Rua 

de Lágrimas, em que o preço de um pedaço de carne, para quem não tinha dinheiro, podia vir a ser 

o próprio corpo, a própria carne), de toda espécie de perigo (seja durante o dia, em que as 

quermesses escondiam assustadores mistérios, seja durante a noite, em que há um assassino 

confundido com Cesare, ambos em O Gabinete do Dr. Caligari; ou como no caso do pedófilo de M 

– O Vampiro de Dusserldorf ). Em contrapartida, a rua será o local, e a noite será a hora em que a 

burguesia se encontrará para divertir-se, em locais iluminados (a luz artificial ligada ao progresso 

técnico, ao capital, ao dinheiro e a todos os elementos que acirram o sentimento anti-capitalista 

desse momento) e protegidos pela polícia. Nada resta à maior parte da população alemã senão a 

casa, estar em casa, até que a fome a transforme em mais um monstro das ruas44. Por isso é tão 

impressionante ver o mal imiscuir-se sorrateiramente dentro da casa, ultrapassando as barreiras 

convencionais da porta e da janela, como Cesare ou Nosferatu, que entravam nos lares sem serem 

vistos.  

 Tomada dessa perspectiva, quando Leni Riefenstahl afirma que o seu filme representa o 

“triunfo de uma Alemanha graças à vontade de um homem”, pode-se depreender, daí, que a 

presença de Hitler à frente da Alemanha representa a limpeza das ruas, a segurança para além das 

portas e janelas. Se Hitler está em Nuremberg, que todas as portas e janelas fiquem abertas e 

destravadas, pois o perigo das ruas foi suplantado desde a chegada do herói nacional ao poder – e 

nada é mais irônico do que ver Hitler e os nazistas, a mais acabada representação da ilegalidade em 

relação à atuação de partidos políticos na rua, sendo aclamados como aqueles que trouxeram a 

ordem de volta45. 

                                                           
44 A situação na Alemanha, como na Europa, de modo geral, começou a melhorar após a 
segunda metade da década de 20. Todavia, a crise mundial de 1929, ocorrida em N. York, 
esfacelaria os planos de recuperação econômica da República de Weimar, fragilizando 
ainda mais a capacidade de governo na Alemanha. 
45 Luiz Nazário (As Sombras Móveis, 1999) perscrutou com sagacidade esse sintoma 
alemão, dedicando um capítulo inteiro ao cinema de Fritz Lang. O filme M – O vampiro 
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 Para todos os efeitos, as ruas estão libertas e, portanto, as pessoas podem sair de casa, mas 

não mais como “público”, para delas usufruirem; afinal, essas pessoas saem às ruas em massa, 

como um agrupamento homogêneo, não para colherem os frutos que o capitalismo e suas vitrines 

oferecem, mas para saudarem o retorno de uma ordem ancestral, como se todos fossem “um só”, 

por serem do mesmo solo e do mesmo sangue (a famosa divisa Blut und Boden). 

A maneira como O Triunfo da Vontade realiza esse sentimento, fundamental para o Estado 

Nacional, tal qual imaginava o NSDAP, está, de um lado, no travelling de algumas câmeras 

“soltas” pelas ruas da cidade, e de outro, na saudação diferente utilizada por Hitler, de modo a 

identificar, com um só gesto – altamente cinematográfico – os valores desse corpo único de povo, 

nação e Führer. 

 Em primeiro lugar, na montagem de Leni Riefenstahl, a passagem do “olhar armado” pelas 

construções e pelos monumentos da cidade parece estar embaralhada como se depois de certo 

                                                                                                                                                                                 
de Dusseldorf, que originalmente seria chamado “Um assassino entre nós (Mörder unter 
uns)” realizado pelo diretor entre os anos de 1931-2, na crista da onda que levaria o 
NSDAP ao poder (se bem que pessoas chaves, em postos chaves, já estivessem espalhadas 
pela indústria cinematográfica) teve o seu título questionado, o que provavelmente 
ocasionou a mudança, devido à primeira impressão de um leitor que imaginou que o título 
era uma referência aos nazistas. Afora a argumentação de Luiz Nazário, no sentido de 
compreender a história pregressa de Lang (Metrópolis, de 1925, ou as duas seqüências da 
história de Siegfried e Cremilda, dentre outros) como indicador de uma mentalidade 
protonazista do artista, é interessante a sua visada sobre o M. Além da associação da rua 
com um lugar perigoso, o trecho final do filme vai mostrar um bando de marginais, da 
pior espécie, em processo de julgamento contra o pedófilo, em nome da limpeza das ruas. 
Os próprios marginais assumem o papel de juizes e promotores, como uma premonição do 
que viria a ser o nazismo. Além disso, na interpretação de Nazário, o ator Peter Lorre, 
escolhido para fazer o vampiro, tinha os caracteres identificáveis do “judeu”(!). A posição 
de Nazário é contundente, sem dúvida. Contudo, para deixar falar uma outra abordagem, 
segundo Michael Henry, os filmes de Lang mostrariam, antes, sua visão trágica, típica de 
um moralista sem ilusão, ao invés de revelar um adepto do Ein Volk, Ein Reich, Ein 
Führer, fundado sobre o ódio racial (v. Henry, 1971: 23). De maneira geral, diretores 
como Lang, Murnau ou Carl Mayer, nunca foram entusiastas do nazismo e, nem mesmo, 
de uma ideologia, para usar um termo na falta de outros, na qual uma das partes devesse 
ser humilhada para que a paz entre as classes fosse construída sem problemas. Em 
Metrópolis, a reconciliação entre patrão e empregados, diante de uma igreja, é obra mais 
da cenarista Thea von Harbou (amante do diretor, aliás, e apontada como aquela que 
possuía um pendor mais acentuado ao nacional socialismo – o que poderia ser visto em 
vários dos roteiros que prepararam juntos) do que do próprio Lang. Entretanto, se o 
controle absoluto sobre o material fílmico era fundamental para Fritz Lang, como já se 
acentuou, colocar a culpa em Thea von Harbou pelos deslizes “autoritários” não é a 
melhor maneira de argumentar em favor do diretor. Cabe dizer que nenhuma dessas duas 
posturas, embora opostas, mergulhou no encadeamento de imagens presentes tanto nesse, 
quanto nos outros filmes de Lang – além do que, há um acento forte na interpretação 
après-coup, com todas as vantagens e desvantagens dela decorrentes. 
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tempo as tomadas de Hitler e do povo tivessem esgotado o significado buscado. Nesse sentido, o 

recurso ao travelling pelas ruelas, praças, jardim e monumentos permitiria interpor uma quebra na 

seqüência mais importante, aquela das saudações habituais entre líder e seguidores. Porém, num 

segundo momento, um olhar menos abreviado faz perceber que da forma como estão intercalados, 

as construções e os monumentos alteram o gesto de saudação do Führer.  

 Como disse anteriormente, a posição do braço erguido de Hitler e da população são 

distintos. O primeiro responde ao cumprimento, apenas. A segunda estica a mão em direção ao sol, 

ao “imperador”, ao Führer. Ora, quando da passagem da seqüência dos monumentos para o rosto 

iluminado do “guia”, percebe-se que este mantém o braço erguido da mesma forma que o povo, 

como numa superlativa reverência aos tijolos, às construções, ao passado banhado na cultura da 

cidade de Nuremberg. Em outros termos, se a luz que guia o povo alemão ao futuro chama-se 

Adolf Hitler, por seu lado, o sol para o qual a figura do Führer aponta é o do passado. Nesse 

sentido, a nação alemã, ao buscar o futuro mirando para a frente, onde está a imagem do chefe do 

novo Reich, pousará seus olhos num espelho que “reflete” o passado. Para radicalizar uma 

metáfora comum de Mcluhan, segundo a qual o homem moderno, pelo acesso que tem ao passado, 

parece dirigir um automóvel sempre em frente, embora olhando para o espelho retrovisor, essa 

seqüência do filme apresenta o vestígio mais forte do que seria Hitler, segundo a cineasta: um 

espelho colocado à frente da Alemanha, como se o futuro fosse, portanto, um reflexo do passado (a 

tomar todo o pára-brisa). Algo como a aceitação de que a luz provinda das promessas tecnológicas 

(toda a parafernália de máquinas de guerra, os aviões e automóveis, a programação de rádio e os 

discursos pelo alto-falante), projetada sobre o presente, só pudesse ser suportada se revestida de 

imagens do passado. Sob as asas da águia do Reich, sob a sombra que ela oferece, como dizia 

Weber, o líder (e seus seguidores) terá a oportunidade de atuar  como tal e de fazer-se acreditar – 

agora para a tela do cinema, para uma janela da história. 

Nesse trecho inicial de O Triunfo da Vontade, vê-se Hitler saudando de maneira reverente 

(apenas) as tradições do passado alemão, representadas pelos monumentos e pela arquitetura da 

cidade de Nuremberg, e um grupamento das SS estacado na porta do Hotel à sua espera. Aliás, as 

Schutzstaffel, Tropas de Proteção, que, em 1934, nove anos após a sua criação, já suplantavam em 

importância as SA, à época do “documentário”, já dão mostras do que viriam a se tornar, ou seja, 

uma gigantesca organização independente com mais de trezentos mil membros, controlando todo o 

aparelho policial do país. Entretanto, a saudação que as SS merecem por parte do chefe do Reich 
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pede um comentário mais detido, pois, afinal, o que as faria merecedoras de tão grande reverência? 

Criadas em 1925, não seriam essas tropas muito recentes para merecerem o mesmo cumprimento 

que o Führer dirigiu às tradições alemãs? 

Antes de responder a essa questão, quero observar que, mesmo sabendo que as SS foram 

criadas sob a tutela de um código de honra medieval, em que a lealdade significa, sobretudo, 

obediência cega ao “guia” (o que explicaria a postura de reverência do chefe, uma vez serem essas 

tropas uma manifestação do passado redivivo), mesmo assim não é certo afirmar que a cineasta, 

durante as filmagens ou durante a montagem, soubesse a respeito das práticas místicas que 

envolveram as relações entre os altos representantes do NSDAP. Vale dizer que os cinegrafistas de 

Riefenstahl, conquanto recebessem (e usassem) uniformes para o seu trabalho, de modo a se 

misturarem entre as S.A, não eram membros declarados do partido. O próprio Walter Ruttmann, 

que aparece nos créditos como tendo dirigido, produzido e escrito o filme junto com a cineasta, 

diretor de Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, era chamado de “o comunista”, pelo ministro da 

propaganda. Desse modo, dificilmente pode-se partir da idéia de que as seqüências em que os SS 

apareçem tenham qualquer relação com o seu lado “medieval”, já que essas ramificações não eram 

do conhecimento da cineasta46. 

Em primeiro lugar, eles são, de fato, a única lembrança ao olhar hodierno do que se 

convencionou mostrar sobre o nazismo: o corpo atlético, a fisionomia dura, a postura rígida, o 

uniforme negro e o capacete – todas imagens de filmes de guerra. Próxima ao local em que Hitler 

passará a noite, lá estará a maior parte dos SS, perfilados, rígidos, impávidos, num forte contraste 

com os SA que, embora uniformizados, são vistos correndo de lá para cá, sem muito bem saber o 

que fazer primeiro: saudar o “guia” da nação, conter a população “apaixonada”, ou tirar uma 

fotografia do evento. 

                                                           
46 Sempre levando em consideração a fonte, Leni Riefenstahl narra um diálogo ocorrido 
entre ela e Hitler sobre o oferecimento deste em relação à feitura de um “documentário” 
do Congresso de 1934. Segundo Leni Riefenstahl “’That is not all, my Führer. I am afraid 
I cannot make this film. / Why not? (ele pergunta) / ‘I am completely unfamiliar with all 
the subject matter. I can’t even tell the S.A from the SS. /  (Ao que Hitler interpõe) ‘That’s 
as advantage. Then you’ll see only the essentials. I don’t want a boring Party rally film; I 
don’t want newsreel shots. I want an artistic visual document. The Party people don’t 
understand this. Your Blue Light proved that you can do it.’” (Riefenstahl, 1993: 158). 
Ruttmann, a quem Leni Riefenstahl ofereceu a direção do IV Congresso, segundo a 
cineasta, aceitou a oferta entusiasticamente, mesmo sendo sabidamente comunista (cf. 
Riefenstahl, 1993: 154). Após a conversa com Hitler, Leni Riefenstahl assumiu sozinha a 
feitura do filme e se separou, amigavelmente (cf. p. 59 da autobiografia), de Ruttmann. 
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Mesmo considerando o desconhecimento da equipe de Leni Riefenstahl em relação às 

posturas distintas das duas tropas – as de assalto e as de proteção – o tempo dedicado pela cineasta 

aos capacetes dos soldados (aproximadamente aos 8’40’’) e, posteriormente, à descrição dos seus 

uniformes (dos 9’12’’ até 9’35’’), mostra que ela, ao menos, sabia da importância de cada uma 

dessas tropas. Afinal, quando do primeiríssimo plano do rosto do soldado SS, que move a cabeça 

da esquerda para a direita, a dureza da expressão, relevada pelo contraste da luz e da sombra 

(proporcionada pelo capacete), dá, além do tom marcial e pétreo, a impressão de que se está diante 

de um farol, de uma fortaleza, de um corpo supra humano, de que todos os vícios foram expulsos e, 

portanto, pode garantir a segurança do povo, do império e do chefe. 

Note o leitor, também, que o movimento da cabeça é uma seqüência montada, o que 

implica, de algum modo, que a escolha da diretora recaiu nas virtudes de atualização que a cena 

possuía, como por exemplo, o soldado da SS formar par com os monumentos alemães, da 

seqüência anterior, pois eles aparecem sendo saudados, e não saudando, o guia. O leve movimento 

de cabeça parece não apenas acompanhar o Führer mas ser também a forma de saudá-lo, como se a 

postura impassível do soldado da SS significasse os olhos de uma nova Alemanha, forjada 

(educada) pelo triunfo da vontade de ser algo além do humano – mesmo que uma pedra. Nesse 

sentido, os SS perfilados não apenas se diferenciam dos “nervosos” SA e do povo alemão em 

júbilo. Ao mesmo tempo, eles se comparam às antigas construções, às catedrais e aos monumentos. 

Por isso, os cinegrafistas filmam do mesmo modo os monumentos e os SS, com uma diferença 

apenas: o travelling dedicado aos primeiros será substituído por um movimento que lembra o de 

uma “câmera móvel” sobre o pescoço do próprio soldado. 

No entanto, a câmera não deixará de tentar descrever esse soldado misterioso, que parece 

saído de uma fábrica de projéteis. Antes de mais nada, eles aparecem com a mão na cintura, 

pressionando um cinto cuja fivela traz estampada a águia do Reich. Em seguida, perfilados, em 

conjunto, a imagem que deles se tem é traduzida pela imponência da roupa preta, salpicada de 

botões que realçam a fivela com a águia, de tons claros (9’25’’). Pouco depois, ainda perfilados, 

eles são tomados desde baixo, provavelmente do lado oposto ao que foram filmados antes (9’30’’). 

Agora, as botas aparecem imponentes, pela primeira vez, devido ao plano e à luz do sol, que as 

deixam reluzentes, compondo uma imagem em que o preto do uniforme (que absorve a luz) e o 

negro do coturno (que a reflete) parecem denunciar que foram cuidadosamente esculpidos, 
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formando, assim, uma fileira de estátuas. Impressão essa que será reforçada pelo contraste 

decorrente da alvura das mãos, pendendo, rígidas, ao longo da armadura escura. 

A atenção que os SS receberão de Leni Riefenstahl não deixa de denunciar a fixação com as 

formas pétreas (repare que os letreiros dos créditos da produção já possuem essa forma), 

consideradas clássicas e, por associação, sinônimo de harmonia (e esta, por sua vez, de 

imutabilidade)47. Desse modo, pode-se responder à questão colocada mais acima: se a seqüência 

que vai dos monumentos a Hitler encontra esse último num gesto de reverência – o que foi 

explicado pela importância dada às representações do passado glorioso alemão – o que justificaria 

a mesma reverência aos SS? Visto por esse ângulo, talvez porque os SS, naquele momento, 

representariam os monumentos reservados ao futuro, quando este já tiver sido passado. Em outras 

palavras, os soldados SS seriam as ruínas do glorioso império alemão, depois de terem triunfado, 

no futuro. 

Isso pode parecer estranho, e o leitor tem razão em esperar uma explicação a essa confusão 

temporal. Entretanto, ela é mais simples do que se imagina, e tem a ver com aquilo que ficou 

conhecido como o “princípio das ruínas”, referência aos projetos desenvolvidos por Speer (e 

Hitler) em que o planejamento visava estabelecer, desde o início, como seriam as ruínas das 

construções advindas desses projetos. O presente glorioso antevisto por Hitler, no futuro, mereceria 

ruínas à sua altura. Logo, edifícios importantes deveriam oferecer ruínas pitorescas, como aquelas 

que nos foram oferecidas pelos gregos e pelos romanos. 

Ora, nada é mais sintomático do que o “princípio das ruínas” para entender a fixação do 

passado clássico no presente da Alemanha nazista, não apenas em seus artistas, como Leni 

Riefenstahl, Thorak e Brecker (o mais impressionante de todos, nesse sentido) mas também no 

ministro dos armamentos (Albert Speer) e no próprio Führer. Os SS, assim, mais do que 

monumentos e mais do que ruínas seriam a própria tentativa de mumificação do presente.  

Se a intuição de André Bazin estiver certa e a múmia não for a luta contra a morte, mas 

contra a passagem do tempo, no filme, a presença dos SS potencializa o desejo de harmonia da 

artista pela subtração do tempo – impossível de ocorrer com o corpo humano que, contra todas as 

resistências, envelhece e sofre (pathos) com a partida irrevogável da juventude. Não deixa de ser 



 110

interessante que, num filme em que a maioria dos homens fardados do alto staff é de “pançudos”, 

para usar a expressão de Albert Speer, e que o próprio ator principal, Hitler, tenha vivido às voltas 

com a limpeza do intestino e com o estilo de alimentação mais saudável, o projeto de moldar o 

corpo humano alemão (do gótico allaman, todos os homens) para o futuro, fosse, desde então, uma 

ruína. Desse modo, o povo da Alemanha que brada sem cessar à passagem de Hitler, composto de 

mulheres, velhos, crianças e homens adultos usando óculos, carecas e magros, como bem o filme 

mostra, convivem com o ideal de homem novo, de rosto petrificado, harmonioso como uma 

escultura clássica. Para essa direção aponta a cruz gamada, para um tempo que seja proibido de 

passar, pois o que a passagem do tempo traz é o vício, ou, se se quiser, a destruição do cosmo – e, 

como se sabe, cosmo significa não apenas ordem mas, principalmente, mundo e beleza (donde o 

termo cosmético). Dito de outro modo, a concepção de beleza da diretora, lugar comum à sua 

época, e a maneira como ela buscou e conseguiu realçá-la com o uso que fez da técnica 

cinematográfica, encontrou íntima afinidade não com uma estética nazista, mas com um 

projeto do Reich alemão que, nos seus desdobramentos, seria uma tentativa de banir aquilo que 

Deleuze, via Nietzsche, chamou de “a matéria do tempo”, ou seja, o tempo em devir. 

Finalizando, se o uniforme dos SA era marrom, da cor da terra (e, por isso, na tela, quase se 

mistura com a roupagem da população em geral), e o uniforme dos SS, negro, qual um hábito 

religioso que vestia a “massa” dos fiéis ao Führer (os adolescentes eram preparados, inclusive, 

para a “morte bela”), diferente do que os letreiros afirmam, no início do filme, o chefe do Reich foi 

visitar, em Nuremberg, o monumento da mais contundente conquista do fascismo para a história: o 

início da transformação de seres humanos em pedra. Nas relações de troca das sociedades ditas de 

capitalismo avançado, ou melhor, das sociedades da era da guerra total, o que dá no mesmo, as 

pessoas, depois de terem sido transformadas em coisa e terem suas relações coisificadas, 

assumiram, definitivamente, sua forma final: ruínas. Portanto, a reverência de Hitler tanto ao 

passado alemão, representado pelas construções arquitetônicas e monumentos, quanto às SS, revela 

a quem se dirige, de fato, a saudação: a um presente em ruínas que acredita poder fixar o passado, 

como “futuro”. Ao Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer deveria ser ajuntado, também, a divisa “e uma 

só ruína, por todo lado”. 

                                                                                                                                                                                 
47 É muito sugestivo lembrar que Harmonia, na mitologia, é uma das filha de Ares – a 
guerra - e Afrodite – o amor (esposa de Hefesto), e irmã de Fobos e Deimos, 
respectivamente, medo e pavor. 
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Se, como dizia Schopenhauer, filósofo predileto de Hitler – e não Nietzsche, como se 

costumou afirmar, desde a chegada do NSDAP ao poder -, “(...) juventude sem beleza ainda exerce 

sempre uma atração; beleza sem juventude, nenhuma (...)”, nada melhor do que congelar a 

juventude, conservá-la de qualquer modo, mesmo que seja em ruínas. Conquanto seja óbvio que o 

filósofo alemão não pode ser associado ao nazismo, o equívoco de ver a beleza num corpo em 

ruínas, a saber, num corpo petrificado, talvez já tivesse sido percebido por Goethe, quando dizia 

“Agradeço a Deus por não ser jovem num mundo tão inteiramente liquidado”. Goethe referia-se, 

claro, ao mundo europeu pós Napoleão, mas essa continua sendo a melhor sentença a respeito da 

herança desse tempo desumanizado, em ruínas, marcado pela sucessão de massacres nos intervalos 

em que está a ocorrer a guerra total. 

     *  *  * 

 Encerro, aqui, este primeiro capítulo dedicado à análise do filme O Triunfo da Vontade. O 

trecho analisado vai até o desvanecimento da imagem de Hitler, sorrindo, encostado à janela, 

aparecendo para sossegar a “turba malta” apaixonada. 

 Vivendo num momento em que o general de exército, o psicólogo da nação, o chefe do 

império, confunde a sua atuação como herói com a atuação diante das câmeras, o encerramento 

dessa primeira parte (aos 9’20’’ de filme) ainda mostra um Hitler de sorriso tímido, deslocado e 

generoso. Nem sombra da figura do orador irrepreensível que, se falhou nos estúdios de rádio, será 

imbatível, como ator, nesse único filme feito para que atuasse como herói, e se fizesse acreditar, 

para si mesmo, para seus militantes, e para o mundo. Num item específico abordarei Hitler como 

ator. Por ora, vale fechar esse capítulo com três comentários breves, a título de considerações 

finais.  

O primeiro deles tem a ver com a presença de um soldado SS em meio à multidão 

alvoroçada. Enquanto homens se espremem na porta da hospedagem do Führer, a câmera, sem 

alarde, uma vez que parece querer apenas registrar a comoção popular, capta o perfil de mais um 

SS, do ombro para cima, estático, como um poste. Essa imagem ganha pouco destaque para o forte 

impacto que pode causar, pois mesmo afogado pelo maremoto das emoções populares, o soldado 

mantém-se firme, tal qual o jovem educado de Platão, que diante de um tropel de cavalos espera, 

serenamente, o momento certo para agir. É como se todos aqueles que estavam gritando 
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passassem, mas o homem de uniforme preto, tal uma árvore imemorial, garantisse eternamente a 

sobrevivência da floresta48. 

O segundo está relacionado à janela, exatamente como a seqüência é encerrada. O noivo 

que abraçou a cidade desde o alto, depois de ter passeado por ela, após ter sido saudado da janela 

das casas e pelas pessoas na rua, após reverenciar os monumentos e as ruínas do passado, do 

presente e do futuro, finalmente é acolhido por uma casa (um hotel, é bom frisar, lugar destinado à 

acolhida do estrangeiro pela cidade) – e dessa nova perspectiva é que a população e o Führer 

trocarão novos olhares: mas, agora, ele estará do lado de dentro. Nos próximos blocos, a câmera 

entrará dentro de casa, caracterizando um novo enquadramento e um novo ângulo, a partir do 

parapeito da janela, e talvez atualizando uma nova “identificação”: não mais apenas com o líder, 

mas também com o habitante de Nuremberg, preso dentro de casa até sua chegada redentora. 

Finalmente, em terceiro lugar, um comentário sobre a composição entre as imagens dos 

cinegrafistas, a música de Herbert Windt e a montagem final de Leni Riefenstahl. Logo no início 

de minha análise, apontei a relação da chegada de Hitler com a aproximação do herói, do futuro 

marido, do príncipe do povo, prometido à noiva, àquela que guarda as tradições, no caso, a cidade 

de Nuremberg. Local envolto em véus, prenhe de mistério, e que só poderá ser vislumbrado depois 

que o pretendente tiver se purificado, isto é, ido às alturas. 

Entretanto, a essas imagens está ligada uma música e, a esta, sensações que acompanham a 

chegada do avião (da sombra da águia, ou do noivo). Essas sensações, penso, combinam 

perfeitamente com a idéia de que uma grande tristeza, aquela da qual deu conta Leni Riefenstahl 

no início do filme, houvesse chegado ao fim e, finalmente, a bonança manifestaria sua força no 

horizonte – no caso, a sombra do avião, pois não há o registro do som dos motores. Assim, ao 

aparecimento das primeiras imagens, a música parece realçar um certo frescor juvenil presente na 

“antiga cidade”, como se estivesse acontecendo o reencontro de antigos namorados de infância, em 

que o envolvimento tépido e sem problemas parece mais uma fraternidade repleta de felicidade do 

                                                           
48 Há um filme chamado A Floresta Eterna, de 1936, dirigido por Springer e Jamrowski. 
Essa obra, pouco lembrada, afirma o significado da floresta como símbolo e como valor 
(Nazário, 1983: 53) para o povo alemão. Nesse sentido, a floresta seria a própria 
Alemanha, ou seja, a nação, ou se se quiser, o sentimento de fazer parte de algo, de estar 
ligado (ou re ligado) a deus, ao passado, à natureza, etc. Todas essas posturas se 
coadunam com o anti-capitalismo que vicejou no final do século XIX e início do XX. 
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que, propriamente, uma relação na qual há busca constante de completude, ou seja, em que o sexo 

esteja envolvido – como os contos de fada, diga-se, ilustram bem. 

Na verdade, ouso dizer que a composição de imagem e música, nesse ponto, lembra os 

grandes finais dos filmes norte-americanos, justamente aquelas nas quais as agruras das 

personagens principais já chegaram ao fim, mas o sofrimento ainda recente não permite a alegria 

jubilosa do futuro que se avizinha. Nesse início de filme, ao invés de as imagens mostrarem Hitler 

voando para rever seus fiéis seguidores, desenhados em colunas, como será possível ver em outros 

pontos do filme, estão mostrando a emoção concernente ao cumprimento de uma promessa, há 

muito tempo idealizada, a junção, após árdua separação, de duas partes que nunca deveriam ter 

sido separadas, a volta ao lugar de origem, de onde nunca se deveria afastar, o retorno ao seio 

materno, à família, à infância e, por fim, ao lugar em que o tempo não passa. 

Desse modo, o final feliz tradicional é o começo de O Triunfo da Vontade e, ainda que se 

pretenda um “documentário”, ele nada mostra sobre o triste passado recente, o qual não merece 

nenhuma imagem, senão algumas poucas palavras. Se, por um lado, isso incomoda o olhar do 

espectador do presente - que já leu algo a respeito do nazismo e sobre este tenha uma postura 

minimamente crítica - que vê, “après-coup”, o “mal” sendo apresentado como o “bem”; por outro, 

lado, deixa-o mais interessante para o sociólogo que, passados mais de sessenta anos, encontra 

nesse filme a atualização do que pode ter sido “desejo” não da guerra, da destruição, da barbárie, 

do extermínio e da escravidão do outro, mas da felicidade plena, endossada por uma garantia 

indiscutível, a própria natureza. Se os filmes de Leni Riefenstahl causam impacto ainda hoje, 

talvez um dos motivos seja a maneira pela qual o nazismo (normalmente ligado a imagens e idéias 

clichês da barbárie) aparece neles associado a uma promessa de felicidade – também ela clichê, 

mas fascinante. 
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II. AMANHECER E ANOITECER EM NUREMBERG 

 

PRÓLOGO 

Como avisei antes, não é meu interesse estudar o nazismo ou a sua estética. No entanto, 

neste segundo bloco, farei uma breve incursão sobre alguns dos motivos pictóricos nazistas 

relacionados ao assunto, para tornar clara a distinção entre algumas das passagens do filme de Leni 

Riefenstahl e uma determinada visão do partido sobre a “representação” do homem e da mulher, 

nas artes, de modo geral. 

Segundo Palmier, não é possível dizer que o fabrico de imagens (a imagerie) produzida sob 

o nazismo fosse produto ou estivesse prefigurada no Expressionismo - ou qualquer outra 

manifestação anterior à sua chegada ao poder. Antes, se houve uma linha específica na produção 

de imagens desse período, esta deveria ser buscada em certos “valores reacionários” que 

ultrapassavam a mera negação ao mundo cultural de Weimar. De maneira geral, os traços que 

compunham o quadro anti-capitalista (caracterizado no capítulo anterior) alemão seriam o 

imperialismo, o pan-germanismo, o culto da violência e da força, o racismo, e o nacionalismo, 

principalmente. Entrementes, esses elementos encontravam expressão num assim chamado 

“prussianismo”, legado pela unificação alemã sob Bismarck (feita pelo sangue e pelo fero) e que 

era cantada por meio dos valores do militarismo - chauvinismo, respeito absoluto à autoridade, 

fanatismo patriótico, exacerbada disciplina -, e que repercutia numa saudação a todas as estruturas 

patriarcais da família pequeno-burguesa. Não por outro  motivo, nas palavras de Palmier: 

   “A ‘moral nazista’ – se essa expressão não é excessivamente cômica – 

aparece freqüentemente como a confirmação da moral pequeno-burguesa mais 

reacionária. A imagem que os nazistas possuem da mulher é particularmente 

eloqüente. Pode-se pois dizer que o prussianismo, elegido, ele mesmo, em 

moral, em sistema político, em visão de mundo, em literatura, em mística, foi 

uma verdadeira propedêutica ao nazismo.” (Palmier, 1983: 69). 

 No entanto, embora essa “propedêutica” fornecesse uma perspectiva pela qual o homem e a 

mulher eram representados, e que viria a ser erigida como padrão de arte no período que vai da 
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exposição de arte degenerada até o final da guerra1 , nunca foi realizado, durante o hitlerismo, uma 

sistematização do que fosse, ou não, uma “estética nazista”. Segundo o autor, não foi feito nenhum 

tratado específico que buscasse realçar o uso pictórico de modo a estabelecer critérios de 

julgamento – o que sempre foi feito, afirma, segundo critérios essencialmente políticos. Isso 

significa que a não obrigatoriedade de seguir uma estética chamada nazista não se traduziu na 

liberdade do artista; ao contrário, deste era exigida a mais estreita “moralidade política”, ou seja, 

toda a sua arte deveria estar compromissada com os valores da comunidade da raça – o que se 

confundia, naquele período, com o estar voltado para o gosto popular2. Noutros termos, mesmo 

sem uma idéia clara da beleza (ela era definida por exclusão), sua perspectiva estava remetida à 

moral pequeno-burguesa do homem comum, a quem o artista deveria exaltar. Assim: 

   “A obra é bela se corresponde à encarnação do espírito de comunidade 

racial e freqüentemente é a tradição popular que é a garantia de seu valor. 

                                                           
1 Rigorosamente falando, a maneira como a mulher foi representada nas telas não seria 
alterada, significativamente, após o final da guerra. Sobre isso, valeria um estudo 
comparativo entre os elementos pictóricos na Alemanha sob Hitler e aqueles produzidos 
na Alemanha socialista, na década de cinqüenta e sessenta, em que continuaram a se 
repetir os temas do amor e da guerra, expressos em quadros que mostravam uma Vênus 
nua agarrada a um Marte imperioso, saindo para a luta. 
2 Palmier chama a atenção para o forte vínculo entre o gosto e a sensibilidade alemã e uma 
herança “decorativa” do século XIX, presente principalmente nas óperas, baseadas numa 
atmosfera de sonho e de lenda, onde “a agonia do romantismo alemão” era encenada 
numa “atmosfera irreal”. O Führer, “o critério estético” em pessoa, como lembram Peter 
Cohen e Palmier, teria inscrita essa época em sua vida, uma vez que, em Viena, onde foi 
recusado na Escola de Belas Artes, demonstrou possuir afinidades eletivas não com os 
debates realizados em torno da arte (e Viena era, particularmente, rica, a esse respeito) 
mas com as construções marcadas pelo barroco e pelo kitsch. Espectador de Rienzi, na 
adolescência, segundo Cohen, não se interessou pela música de Schönberg, Mahler, 
Strauss, nem tomou conhecimento de Kokoschka ou de Gustav Klimt. Porém, teria 
assistido quarenta vezes a mesma encenação de Tristão e Isolda (sobre isso, v. Palmier, 
1983: 71). “Na Alemanha, o kitsch e o barroco conheceram seu apogeu sob o reinado de 
Luis II da Baviera, que faz surgir em pleno século XIX, em reação ao capitalismo e a uma 
certa visão de modernidade, castelos de contos de fadas – Linderhof, Herrenchiemsee, 
Neuschwanstein, etc. – que são concretização dos cenários das óperas de Wagner. É 
digno de nota que Luis II tenha escolhido precisamente um decorador de ópera como 
arquiteto. A Baviera e a Áustria foram profundamente marcados por essa vaga do 
barroco e do kitsch, com seu gosto imoderado pelo excesso de ornamentação, o dourado, 
as molduras, as falsas perspectivas, as colunas que não sustentavam nada e as janelas 
que não se abriam sobre coisa alguma. (...) Sublinhe-se que o nazismo parece numa certa 
medida herdeiro dessa tradição. O que impressiona (ce qui frappe) na arte nazista, nas 
suas manifestações, os espetáculos de certa época, o gosto descomedido pela decoração, 
o fausto, o trompe-l’oeil, o monumental, que se encontra nos projetos de transformação 
de Berlim, as estátuas de Breker, a arrumação do estádio olímpico, as procissões de 
tochas.” (Palmier, 1983: 70). 
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Duas características são marcantes, portanto, logo que se percorre as revistas 

nazistas consagradas à arte: o ódio da arte moderna e o classicismo que 

caracterizam a maior parte das produções artísticas.” (Palmier, 1983: 71 – 

grifos do autor). 

 De maneira geral, os nazistas resistiam à arte moderna em virtude de um suposto potencial 

desagregador (“corruptor” e “degenerativo”, no limite) nela presente e que poderia ser percebido 

pelas dificuldades de elaboração intelectual que impunha. Avessos às abstrações intelectuais, uma 

vez que a revolução nazista visava trazer a arte para o povo e, por isso, buscava “...uma arte mais 

compreensível” (palavras do boneco-Göring, no filme de Syberberg), a aversão diante da arte 

moderna rapidamente se transformou num problema de Estado. Isso porque o problema não era 

apenas a manifestação de uma atividade artística incômoda. Mais ainda, o nazismo colocou em 

perspectiva a luta por uma “arte” que realizasse de modo eficaz o enlace, o casamento, entre os 

artistas, os indivíduos e a comunidade racial. Nesse sentido, os motivos que “justificavam” o 

desprezo à arte moderna poderiam ser divididos em dois: 1. ela não conseguiria disseminar o que 

era facilmente identificado, entendido, codificado, aceito e assumido pelo maior número de 

indivíduos (em termos atuais, ela estaria fora desse indicador de qualidade chamado “audiência”); 

e, por isso mesmo, 2. liberaria o artista de seu compromisso com o povo, o que seria ininteligível e 

inaceitável para o nazismo. Por outro lado, o classicismo, pleno de reconhecimento histórico e que, 

no mais das vezes, se apresenta(va) como “a arte”, por excelência, em virtude do hábito visual que 

a ele estava associado, responderia a esses problemas. Daí era um passo concluir que se o ápice da 

arte ocorrera sob os gregos, os alemães deveriam ser seus continuadores. 

   “O que eles admiram na arte grega, é não somente  a pureza física, o culto 

da beleza corporal, mas também uma certa imagem da Grécia – cantada por 

Benn num texto assaz inquietante sobre a arte dórica – e que para eles é 

inseparável de uma certa glorificação da crueldade, da escravidão, do 

militarismo e da afirmação da supremacia da raça ariana sobre os 

‘bárbaros’”. Igualmente, a arte grega é a única que restitui a exatitude das 

funções vitais à perfeição: o homem é mostrado viril e guerreiro, a mulher 

prestes a se tonar mãe. Ela representa o elemento ‘são’ da arte ocidental que 

não tem cessado de ser pervertido pelos Judeus, as raças inferiores (...)”. 

(Palmier, 1983: 73). 
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Esses traços do homem e da mulher, inspirados no clássico, prolongaram as características 

chauvinistas legadas pelo prussianismo. Não porque o mundo greco-latino fosse chauvinista antes 

da invenção do conceito, mas porque permitiu que o homem, ou o elemento masculino, fosse 

representado em suas formas viris (muitas vezes brutais) tanto ao demonstrar coragem e “ternura” 

(ou o que pudesse ser assemelhado à ternura) quanto nas situações de “kameradschaft”. Esse 

contraste, que é de enorme impacto ainda hoje e serve de publicidade aos bares de frequentação 

homoerótica masculina (virilidade e força diante de uma circunstância que prenuncia o elemento 

erótico entre homens) fez, por exemplo, a fama de Thorak, cuja obra, na maior parte dos casos, 

tinha como cenário a vida militar e esportiva (esta última, entendida como sinônimo de práticas ao 

ar livre, caminhadas, escaladas e, por conseqüência, “vida saudável”, desde o início do século XX). 

No entanto, há aqui uma particularidade: sob o terceiro Reich, esse tipo de representação ocorreu 

basicamente na escultura, a forma de arte mais característica da Alemanha, segundo Palmier, 

fazendo emergir dois artistas antípodas entre si: Breker3 e Thorak4. 

Ora, a presença da escultura, manifestação imediatamente associada ao mundo grego (e 

latino) antigo, é o melhor caminho para fazer ecoar o clássico. Em grande medida, essa associação 

remete ao que Schopenhauer já havia mencionado sobre a escultura, a saber, que ela, em sua 

realização, reúne como objeto a beleza e a graça – e, como conseqüência imediata dessa postura, 

valoriza o corpo nu. Segundo o filósofo: 

   “Porque a beleza e a graça são objeto principal da escultura, esta ama  o nu, 

e admite a vestimenta apenas enquanto não oculta as formas. Ela se serve do 

drapejado não como disfarce, mas como apresentação mediata da forma, modo 

                                                           
3 Foi um dos mais bem dotados artistas de sua geração, sendo premiado em Roma. 
Mencionei rapidamente o seu caso na Apresentação de Leni Riefenstahl. 
4 Assim Palmier se refere a esse escultor que, ao contrário de Breker,  tem um trabalho 
marcado “... pela impressão de brutalidade que delas depreende. Trata-se da retomada 
do ‘ideal clássico’? Em caso algum. Pode-se ainda chamar de ‘corpos’ esses maços de 
músculos, esses colossos nus, tomando uns aos outros pela mão, verdadeiros atletas de 
feira, cujo semblante exprime uma surda violência?”(Palmier, 1983: 84). Breker idealizou 
a forma clássica, o atleta; Josef Thorak, por sua vez, a força na sua dimensão de 
brutalidade (dimensão de brutalidade quer dizer, aqui, a maneira como se procurava 
expressar a violência nas esculturas, a saber, fazendo com que o rosto de pedra tivesse o 
semblante carregado enquanto o corpo fosse representado por maciça musculatura (cf. 
Palmier, 1983: 84). Para esse autor, o semblante das obras de Breker seriam, ao contrário, 
quase clássicas. Para uma referência visual, o filme de Peter Cohen mostra algumas 
esculturas de Thorak. 



 118

de apresentação este que muito solicita o entendimento, ao atingir a intuição 

da causa, a forma do corpo, apenas pelo efeito, unicamente dado de imediato, 

das pregas da vestimenta. Assim na escultura o drapejado é aquilo que na 

pintura é a abreviação. Ambos são indicações, não simbólicas, mas que, bem 

sucedidas, obriguem de imediato o entendimento a intuir o indicado como se 

fosse realmente dado.” (Schopenhauer, 1988: 51). 

Para o filósofo, assim como, na oratória, palavras e frases de efeito escondem idéias 

mesquinhas, o mesmo ocorre com a grande quantidade de roupas e enfeites, sempre disponíveis 

para encobrir uma forma não bela. Tivessem as pessoas bom gosto e, como frisa o autor, pudessem 

por ele ser guiadas, certamente andariam quase nuas. No entanto, se as vestimentas podem 

desempenhar a graça, é porque elas sugerem, indicam, realçam as formas belas de um corpo. Essa 

postura, sem dúvida, ecoa na perseguição de um índice de harmonia e perfeição, de juventude e 

beleza que, desde o final do XIX, estava alicerçada em acalorados debates envolvendo as práticas 

eugênicas5 e a vida “sem roupas”, ao natural. Essa passagem que aproxima saúde, ciência e arte, e 

que precede o nazismo, encontrará em A. Breker seu grande nome. No entanto, essa referência 

também se coloca ao mundo da pintura, que foi responsável, em grande parte, pela junção 

“aceitável” do nu clássico com os motivos campônios, sem ferir a sensibilidade da moral patriarcal. 

Desse modo, o belo antigo foi retomado não apenas por seu padrão de beleza ter “reconhecimento 

histórico” como, também, por ter sido associado aos valores saudáveis e, por contaminação, à 

discussão biológica e racial. Conquanto, como sustenta Palmier, não tenha havido uma “estética 

nazista”, é lícito pensar, seguindo Schopenhauer, que nesse período os artistas tenham agido como 

imitatores, servum pecus (imitadores, rebanho de escravos) - como o filósofo se referia aos 

copistas, que aplicam o conceito à arte ao invés de deixarem fluir o sentimento, a irracionalidade, o 

                                                           
5 Sobre as várias correntes envolvidas na discussão da eugenia, ver o filme de Peter Cohen 
Homo Sapiens 1900 que tenta mostrar através de competente e original pesquisa as 
discussões em torno das teorias e práticas eugênicas (incluindo, aí, aquelas que pregavam 
o nudismo, na Alemanha, no início do século) que envolveram não apenas os nazistas 
alemães, mas amplos setores da socialista União Soviética de Stalin, da democracia 
branca e protestante dos Estados Unidos da América e da afastada e perfeita Suécia, no 
início do século XX. Sobre isso, ainda, cabe ressaltar que o conde de Gobineau, cujas 
pesquisas fascinaram Hitler, teve no Brasil escravocrata do XIX a sua base de 
argumentação (sobre o nascimento dessas teorias no Brasil, coetâneas do pensamento 
social que sobre o país começava a ocorrer, ver a Introdução de Lilia Schwarcz ao seu 
livro O Espetáculo das Raças, para uma referência básica). 
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que vem desde baixo da crosta da terra da consciência, ou seja, o inconsciente (v. Schopenhauer, 

1988: 56-7). 

Todavia, nesse caso, os conceitos não eram os da arte, mas os da limpeza, higiene, raça, 

etc.. Talvez por isso mesmo, o escultor mais talentoso da época tenha dividido espaço com Thorak, 

responsável pelas esculturas mais impactantes em relação ao quesito “brutalidade”6 (as masculinas, 

sobretudo). Contudo, principalmente em Adolf Ziegler7, malgrado a pintura tivesse sofrido maior 

influência de Breker, isso não significou uma alternativa à imagem da mulher. Ao contrário, seu 

destino materno não apenas foi realçado como desdobrado. Como diz Palmier, ela era vista pela 

luz da Graça, da Musa, da Psique e da Mãe, com os braços enlaçados, em gestos cálidos e lentos, 

senão parados, as mãos voltadas ao céu, prostrada, tendo as ancas largas e os seios desenvolvidos. 

Símbolo da fertilidade traduzida na reprodução, os pintores assim a representaram, estabelecendo 

uma comunicação entre o mítico e o arcaico, o clássico e o rural. Quando musa, ela se refere ao 

neoclassicismo romântico, desenvolvido por Breker, nas suas esculturas, e que será reapropriado 

pictoricamente; quando mãe, é mulher da casa, do pão, das crianças, da espera do marido, etc.. 

Assim, apaziguadas as tensões entre os sexos, as imagens cálidas de Adão, do herói antigo, do 

guerreiro e do soldado, conviverão (dentro da caracterização de Palmier) com as da Eva (nunca 

Lilith), da deusa mitológica ou da Vênus camponesa8. 

                                                           
6 “Brutalidade” que significava, também, “aptidão física”. Segundo Welch: “A obsessão 
com a utópica comunidade alemã do Herrenvolk freqüentemente guiou os nazistas a 
traçarem uma equação entre aptidão para a sobrevivência e aptidão física. Isso era em 
parte atribuído ao preconceito generalizado contra os intelectuais do movimento, e em 
parte a um mal aplicado darwinismo social.” (Welch, 1995: 67) 
7 No capítulo IV, menciono rapidamente a atuação do pintor como homem de confiança 
do Führer. Para um registro visual na WEB: www.cord.edu/homepages/aahilles/paper. 
html. 
8 Diferente do que era proposto pelos motivos nazistas, na arte moderna não há 
apaziguamento ou simples enfrentamento entre o elemento masculino e feminino. Entre 
eles há radical diferença. Para que fique claro, penso aqui nos quadros de Klimt e na sua 
exploração do universo feminino, um universo em que, nas palavras de Schorske, “...o 
masculino rapidamente submergiria, como marinheiros seduzidos por sereias.” 
(Schorske, 1988: 216). Nesse registro, a mulher ameaçaria o homem numa dimensão que 
não se coadunaria com a moral pequeno-burguesa: o erotismo, que desmancha todos os 
contornos e limites. Em tempo, tomo Gustav Klimt como representante da “arte 
moderna”, reconhecido justamente como líder da Secessão na arte moderna, na virada do 
século (cf. Schorske, 1988: 203), para estabelecer ressonância ao que dizia no início deste 
capítulo: que o nazismo mantinha “diálogo tenso” com uma época que não se confunde, 
necessariamente, com Weimar. 
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   “O que nela é glorificado é o princípio feminino eterno, a incarnação do solo 

natal, a fecundidade da terra, a Mãe. Ela está presente com a criança que 

dorme, ao lado dos soldados e dos camponeses, ela vela a casa (veille sur le 

foyer), ela olha o pão. Toda nesta imagerie nazista mereceria um estudo 

particular.” (Palmier, 1983: 88-9).  

Assim, no nazismo, a imagem da mulher passa a se confundir cada vez mais com um 

princípio atemporal, eterno: a realização na maternidade (o presente acalentado), o desejo da 

fecundidade (o futuro garantido), a ligação à terra (o passado preservado). Enquanto o homem é 

preparado para a luta, forjado no suor da labuta que o prepara para cingir os ferros da batalha, a 

mulher carrega o passado, o presente e o futuro da nação. Dentro desse princípio eterno, portanto, 

ela não pode ser aproximada das misérias trazidas pelo capitalismo, como a técnica e o dinheiro, o 

que a remete, diretamente, para a mitologia e as idealizações pagãs, como se a mulher, mais que o 

homem, e antes de qualquer coisa, fizesse parte não do gênero humano, mas fosse uma 

manifestação da mais pura natureza: a terra, a fecundidade, e a maternidade9. 

                                                           
9 Para um sociólogo, os motivos femininos no nazismo podem trazer um certo eco 
comteano, sobretudo quando se lembra que no Catecismo Positivista vai escrito: “...o 
homem deve sustentar a mulher, a fim de que ela possa preencher convenientemente seu 
santo destino social” (Comte, 1983: 131). No entanto, cabe ressaltar que e a importância 
que Comte devota à mulher é social e histórica. Chamada de “sexo afetivo”, sua atuação 
seria um dos pilares do novo mundo ocidental, varrido pela “anarquia”. Noutros termos, 
ela atuaria como um poder moderador dos “instintos pessoais” enérgicos” da “inteligência 
ocidental” (pois a mulher e o sacerdote seriam aqueles que melhor exerceriam esse poder 
“...ao mesmo tempo doméstico e cívico”). Destarte, o feminino seria não apenas um 
contrapeso à “brutalidade” masculina, mas a disciplina moral para a realização da 
“revolução ocidental”, uma vez que o seu caráter seria sobretudo “regulador (“...no 
concurso contínuo do sentimento com a razão para regular a atividade” (Comte, 1983: 
128). Muito diferente, pois, da “representação” do feminino sob o nazismo, sempre à 
espera do pai, do noivo, do marido e do filho. Conquanto o fundador da Sociologia insista 
no caráter natural complementar entre os sexos, dizendo que: “Organizando esta santa 
coligação social, cada elemento precede aqui de acordo com a sua genuína natureza: o 
coração propõe as questões que o espírito resolve. Assim, a própria composição deste 
catecismo logo indica a principal concepção do positivismo: o homem pensando sob a 
inspiração da mulher, para fazer sempre concorrer a síntese com a simpatia, a fim de 
regularizar a sinergia.” (Comte, 1983: 128), em nenhum momento deixa de ser destacado 
a presença do sexo afetivo como o “...único preservativo da sociedade ocidental contra 
uma completa e irremediável dissolução”. (Comte, 1983: 128-9). Não obstante seja 
criticável em vários aspectos, a visão do “feminino” em Comte está muito distante da 
nazista, chauvinista, sobretudo. 
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Por seu turno, essa expressão que, durante o nazismo, o motivo clássico propiciou à arte 

não pode ser chamada, imediatamente, de “retomada”10, pois lidou com elementos que a 

aproximaram muito de um “paganismo rural” (comum nas aquarelas), como se um determinado 

feixe de significações proporcionado pelo “rural” – a fuga e a recusa do presente técnico (o anti-

capitalismo em todas as suas nuances) – fosse prolongado, tornando-o visível e aceite ao povo, em 

geral, devido a um certo modo de olhar historicamente referendado como “belo”, e que fazia 

menção aos temas clássicos.  

Trazendo a questão para o interior do filme de Leni Riefenstahl, a partir do que foi acima 

exposto, pode-se perguntar: aparecem, ali, temas ou elementos dessa “imagerie” masculina e 

feminina? O homem forte e viril, secundado pelos instrumentos de trabalho rural, tendo em casa a 

mulher que o espera, às voltas com as crianças e o pão, de algum modo fazem parte da história que 

Leni Riefenstahl resolveu contar sobre o IV Congresso do NSDAP? Poder-se-á argumentar, claro, 

que seria muito mais fácil localizar esses elementos nos dois filmes das Olimpíadas de 1936 

(Olympia), pois ali o próprio evento já seria uma referência ao mundo clássico. No entanto, nos 

dois filmes o que menos se vê são mulheres preparadas para reproduzir e zelar, pois são 

“retratadas” como atletas. Ainda que se diga que essa era a maneira como os nazistas gostariam de 

mostrar a superioridade ariana, o padrão de beleza entendido como “atlético e, portanto, saudável”, 

não nasceu na época de Hitler e nem deixa, ainda hoje, de vingar, conquanto David Welch afirme 

que os 

    “(...) filmes documentários, como Olympia de Leni Riefenstahl, que celebrou 

o corpo Ariano, podem ser entendidos como a contrapartida à escultura de 

Arno Breker e as pinturas de Adolf Ziegler (conhecido no mundo da arte como 

o ‘mestre dos pelos pubianos do Reich’), que combinados eliminariam toda 

‘fealdade’ do conhecimento popular.” (Welch, 1995: 67) 

 Não parece certo ter sido esse, de fato, o intuito da cineasta, que também filmou mulheres e 

não apenas atletas homens, correndo pela floresta, em meio às brumas que pareciam ligar a Grécia 

à Alemanha (como na abertura dos dois filmes sobre o evento “Berlim 1936”). Mais ainda, não 

apenas focalizou atletas germânicos, mas também japoneses (na maratona) e americanos e, como 

                                                           
10 Vale aqui o lembrete de Palmier, ao se referir às esculturas de Breker: “Clássicas, essas 
esculturas não são portanto a simples retomada da arte antiga. O fenômeno é muito mais 
complexo” (Palmier, 1983: 85). 
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se pode perceber, deu grande destaque a Jesse Owens, de quem o mundo conhece as imagens 

graças ao seu trabalho. Portanto, se há em Olympia, como diz Welch, o plano de expulsar a 

fealdade do mundo, pela repetição de um padrão de beleza “clássico”, vale lembrar que essa régua 

estética era anterior ao nazismo e não tem cessado de vencer, no cinema, nas revistas ou na 

televisão. Grosso modo, como diz Jarvie, para quem assistiu ao filme e não o julgou pela ficha 

técnica, o festival da beleza promovido por Leni Riefenstahl, em seus dois filmes sobre as 

olimpíadas, serve para mostrar ao mundo um padrão de beleza muito adequado à reprodução 

sempre igual da imagem do corpo. As imagens de um atleta ou de uma atleta, na maior parte das 

modalidades esportivas captadas à época pelas lentes da cineasta e do seu séquito, ainda hoje são 

muito parecidas entre si: altos, musculosos, tesos, como se tivessem sido desenhados na mesma 

prancha, ou fotografados com a mesma luz, ângulo e olho. Foi isso que Susan Sontag percebeu, na 

década de setenta, ao apontar o aspecto fascistizante dessa harmonia saudável. No entanto, se, em 

1974, tratava-se de uma denúncia, isso não impediu que, hoje,  esse padrão de beleza continuasse 

sendo o ideal a que quase todos almejam. 

   *   *   * 

Após o desvanecimento da cena que encerra o capítulo anterior - na qual Hitler aparece à 

janela para saudar a multidão -, o início da próxima seqüência mistura-se à escuridão da noite, em 

que a dança das chamas, ou dos pontos luminosos, vai enchendo a tela aos poucos e apontando 

para o início dos preparativos para a festa do NSDAP.  

Como vimos, as imagens de Leni Riefenstahl davam forte realce à alegria da multidão 

contrapondo-a às bases duras e pétreas, harmônicas e ordenadas, dos corpos dos SS11. As imagens 

                                                           
11 O oposto, portanto, do considerado “degenerado”, “pretensioso”, “intelectual”, 
“africano”, “estrangeiro” e, por reverberação, obra de “judeus, comunistas e negros”, , 
dentro da “régua artística nazista”. Hitler considerava “bolchevismo cultural” a literatura 
que elaborava os problemas enfrentados pelas camadas trabalhadoras; os judeus, por seu 
turno, eram caracterizados pelo “excessivo intelectualismo” (qualquer tipo de arte que 
apontasse, mesmo vagamente, para a abstração foi assim considerada); quanto à arte 
negra, a referência era a influência exercida pelos cubistas que, por sua vez, num 
determinado período,  retrabalharam elementos da arte africana (v. Palmier, 1983: 59-60). 
De maneira geral, quando as exposições de “arte degenerada” foram deflagradas, a 
escultura expressionista foi aproximada da arte dita primitiva, o cubismo da arte africana 
e, mais “original” ainda, telas de artistas não-nazistas foram apresentadas lado a lado com 
fotografias de, ou pinturas executadas por, “doentes mentais julgados incuráveis, 
internados nos asilos psiquiátricos, sublinhando-se a semelhança perfeita entre as obras” 
(Palmier, 1983: 64). 
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de esculturas humanas, sua primeira tentativa (inadvertida ou não, impossível saber) de traduzir o 

“belo” baseado no tripé ritmo, harmonia e saúde - que viria ser a tônica em Olympia -, iluminavam 

um ideal de corpo humano que já parecia buscar suplantar o devir do tempo, a sua potência (de 

fazer a diferença, de trazer o diferente, a dúvida, o instável, o efêmero, o vício, a corrupção, etc.). 

Em nenhum momento, a força das imagens de Leni Riefenstahl faz ecoar o slogan 

difundido por Goebbels, à época - “O espírito alemão toma seu curso” – e utilizado para justificar 

e incentivar a tomada de posição dos estudantes da Universidade de Berlim no trabalho de 

“purificar” as bibliotecas do que era “indigno” e “estranho” ao espírito do povo. Quando a 

“fogueira de livros” ocorre - 10 de maio de 1933 -, Goebbels está há quase dois meses à frente do 

Ministério da Propaganda (assumiu dia 13 de março), e suas palavras ainda ecoavam por todo o 

país -“Por sua insolência e sua arrogância, pela honra e o respeito do imortal espírito do povo 

alemão, queimai, consumi os escritos de Tucholsky” -, quando Leni Riefenstahl aceitou realizar o 

projeto de O Triunfo da Vontade. As chamas dos aproximadamente vinte milhões de volumes 

queimados na Praça da Ópera, tal como as cerimônias de caça às bruxas e de misticismo 

medieval12, fascinante e espetacular, dificilmente teriam deixado de chegar aos seus ouvidos. 

Apesar disso, o que se vê no filme são as imagens de uma grande festa (pois nem mesmo o 

episódio da “noite dos punhais” é abordado, a não ser numa referência breve presente num dos 

discursos do Führer que a cineasta não apagou), comemorando um momento em que todas as 

promessas ainda podem ser arremessadas ao vento, em que todos os limites ainda estão por ser 

definidos. Se é verdade que Leni Riefenstahl oferece “algumas cenas celestiais” em seu filme, 

levando, inclusive, autores insuspeitos a defini-lo como “Monumental” - como é o caso de Luis 

Nazário (1983) -, em virtude da técnica narrativa que viria a “revolucionar o documentário”, nada 

melhor que mergulhar nas suas imagens, navegar nos seus enquadramentos, planos e 

encadeamentos, de modo a fazê-los (forçá-los a) falar (ou mostrar) o que ficou soterrado sob a capa 

de “propaganda nazista”. 

                                                           
12 Algo semelhante já havia ocorrido em 1817, na cidade de Iena, onde livros considerados 
atentatórios à honra da pátria haviam sido queimados. Sobre isso disse Heine “Era um 
simples prelúdio: lá onde se queimam livros, acabar-se-á por queimar os homens!” 
(Heine, apud Palmier, 1983: 66). Na década de trinta do século XX haveria um segundo 
aviso, como se a visão da Moira fosse cruel demais e merecesse mais uma admoestação. 
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2.1 A primeira noite 

 Como adiantei acima, o final da seqüência anterior, o apagamento progressivo da imagem 

de Hitler encostado no parapeito da janela, vai se  confundir com a escuridão da primeira noite, 

apenas “desrespeitada” pelas luzes do hotel (em que está a comitiva do NSDAP) e pelas tochas 

(nas mãos das pessoas que ainda se acotovelam) na rua. 

 Interessante notar que no escuro os pontos luminosos provenientes dessas chamas 

apresentam um mapa das ruas repletas de pessoas, procurando dimensionar a grande 

confraternização “espiritual” que toma conta de toda a cidade de Nuremberg. Nesse sentido, a 

demonstração de força do partido, pelo filme, é soberana e brutal, uma vez que todos parecem 

envolvidos num ritual que, por intermédio de um sacerdote, mais cedo ou mais tarde culminará 

com o ofício do culto nacional, com toda a carga religiosa que este possui. 

 A noite ganha importante papel dramático nessa imagem de escuridão, pois é apresentada 

cobrindo todos os presentes, como um grande manto, ou seja, tornando-os não-diferentes, 

envolvendo-os num abraço terno, apagando as diferenças entre um indivíduo e outro. É como se 

durante a chegada de Hitler, ocorrida durante o dia, o contorno das silhuetas ainda fosse crucial 

para a separação e identificação das faces expostas contra o sol e, por isso, ao invés de Leni 

Riefenstahl destacar as colunas de fiéis seguidores, seus olhos voltaram-se primordialmente para as 

pessoas comuns, cada uma com a sua roupa, o seu contorno, o seu desenho próprio. Por mais que 

os brados daqueles que acompanhavam a chegada de Hitler pudessem ser facilmente interpretados 

como o desejo de ser massa, de estar na massa, de formarem um só oceano caudaloso a inundar o 

solo alemão, a diferença ainda é visível. No entanto, nas próximas seqüências, cada vez mais, essa 

multidão desordenada estará uniformizada e geometricamente represada em diques, marchando, ou 

avançando, como as marés. 

Note-se que, quando Hitler está prestes a chegar, a cidade vai surgindo dentre as nuvens, 

pouco a pouco. Na montagem, sua chegada é feita de maneira a coincidir com o reaparecimento do 

sol, de modo que a confusão entre ambos vai se estabelecendo a partir da reação dos populares, que 

estão dirigindo o olhar diretamente ao Führer e, por isso, levam as mãos ao rosto, sobre os olhos, 

numa atitude comum de defesa ante os raios luminosos do sol. Assim, a águia que pousou sobre 

Nuremberg, a rainha das aves, a única capaz de olhar a luz de frente, segundo a mitologia, ao 

mesmo tempo que traz calor e festa à cidade, obriga, em contrapartida, a uma postura defensiva das 
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pessoas ali presentes, pois não é dado a qualquer um encarar a verdade. A partir daí, o passeio do 

Führer pela cidade rumo ao hotel (onde descansará) é como a ida do sol ao seu esconderijo, ao 

poente. Por isso mesmo, mais adiante, sua saída à janela numa imagem fraca e distante, apenas 

acirra a promessa de que o amanhã não tarda, e ele estará de volta13. Nesse sentido, a primeira 

noite do Führer na cidade, momento no qual todas as diferenças começam a se apagar, a sua 

ausência nas filmagens dos festejos ajuda a forjar ainda mais o sentimento de que os poderes das 

trevas, a escuridão, nada podem de mal contra a nação, pois o sol alemão apenas repousa. Desse 

modo, na outra manhã, quando os raios de luz anunciarem outro dia, mais uma vez o líder será 

contemplado. No entanto, não mais pela população revolta, mas pelos já indiferenciados pela 

noite, os uniformizados. 

 Chegada a noite, novas imagens serão privilegiadas. Em primeiro lugar, há o toque das 

trombetas, instrumento associado aos anjos, na tradição cristã, e, logo, relacionados à anunciação 

profética – como ilustra o anúncio da boa nova, mensagem recebida por Maria por intermédio do 

arcanjo Gabriel; ou o toque das trombetas dos anjos do Apocalipse, anunciando as dores e 

padecimentos do fins dos tempos; bem como a forte imagem presente no Velho Testamento, em 

que Josué, líder do exército de Jeová, a mando divino, faz seus soldados tocarem seguidamente 

suas trombetas até a queda das indestrutíveis e inabaláveis muralhas de Jericó. O toque da corneta, 

ou da trombeta14, tem o sentido, então, de anunciar ou prenunciar a importância do que está 

acontecendo, ou do que vai ainda acontecer, lembrando a todos os iguais que a ocasião exige 

atenção e respeito. 

Isso chama a atenção por dois motivos: até esse momento, as bandeiras com a suástica 

desenhada ainda não ganharam primazia sobre a objetiva dos cinegrafistas. Elas estavam 

penduradas nos postes e pontes, e espalhadas pelas ruas, tanto quanto inúmeras outras flâmulas 

                                                           
13 Durante a noite, enquanto a banda militar se apresenta, nas janelas do hotel há algumas 
pessoas à vista. Hitler estaria entre elas? Provável, mas pouco importa, pois o sol, à noite, 
não morre, apenas “descansa”, e deixa sua luz ser refletida pela lua. Sobre a banda militar, 
deve-se apenas salientar que Leni Riefenstahl regeu a orquestra em estúdio, de modo a 
“colocar” o som na imagem. Desse modo, deve ser entendida como uma força de 
expressão que a “banda (...) se apresenta”, pois ela não está tocando absolutamente nada 
do que estamos ouvindo. 
14 A definição de trombeta, presente no Novo Dicionário Aurélio Da Língua 
Portuguesa, é: “qualquer instrumento musical de sopro, com tubo mais ou menos longo e 
em geral afunilado, e em cuja feitura, rudimentar, se utiliza o chifre de um animal, uma 
concha, um pedaço tubiforme de vegetal, etc.; corneta”. 
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regionais15. Nesse momento específico, a aparição fantasmagórica ainda não traz nenhuma 

suástica, mas símbolos regionais e locais, como se a noite - manchada pela luminosidade etérea 

provavelmente vinda da luz necessária para a filmagem - na sua potência de trazer o 

indiferenciado, começasse, antes, pelo desaparecimento progressivo das bandeiras. Como se verá a 

partir da manhã seguinte, e até o final do filme, a suástica ganhará lugar de destaque na tela, como 

se para existir o símbolo do NSDAP fosse necessário tornar invisíveis todas as outras que, até essa 

noite, ainda embandeiravam Nuremberg lado a lado com a cruz gamada. 

Após as cornetas, o som dos tambores e da caixa (dois instrumentos de percussão) 

informarão de qual grandioso e solene acontecimento se trata, o motivo real daquela festa: a de que 

um novo tempo se avizinha, mas agora sob um esperado líder, renascido. É muito significativo, 

portanto, a suástica brilhando sobre o hotel no qual está Hitler. No escuro da noite, e encimando a 

iluminação tanto artificial quanto a das tochas, a cruz formada por quatro letras gamas parece 

apontar, no “meio do céu”, a boa nova prevista imemorialmente, tal qual a Estrela Guia que, 

quando do nascimento de Cristo, apontou para os reis astrólogos o caminho certo e iluminou a 

manjedoura. No entanto, o coroamento daquilo que foi anunciado com trombetas e tambores viria a 

se realizar poucos segundos depois, quando da aparição de espectros militares (o capacete é o que 

mais chama a atenção), ladeando árvores, que parecem proteger o que ali está ocorrendo ao mesmo 

tempo em que formam um círculo protetor, um muro de sombras. 

 Essa é uma das imagens mais belas de Leni Riefenstahl nesse filme. A sombra dos 

soldados, as árvores embandeiradas, são sombriamente captadas pela câmera, que está fora do 

círculo, como se ela fosse uma intrusa, a quem não cabe participar daquilo que parece lembrar um 

“festim medieval” restrito, com todas as forças elementais da floresta germânica ali presentes. 

Atrás das sombras, lá de onde provém a luz (o fogo), as imagens parecem atualizar a memória 

arcaica dos lendários sabbats do norte – nos quais as bruxas nuas, besuntadas, em sua maioria 

velhas e feias, beijam o local em que o dorso de um bode negro termina -, ou das fogueiras em que 

                                                           
15 Isso não quer dizer que elas desaparecerão da cena. Entretanto, a importância da 
bandeira com a suástica ganhará relevo, deixando as regionais, bem como a tricolor 
alemã, em segundo plano. 
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ardiam os hereges16, ou ainda, mais recentemente, dos autos de fé de Joseph Goebbels, em que 

milhares de livros foram incinerados em nome do poder purificador associado às chamas. 

 De todo modo, o que a câmera capta é uma “imagem geral”, traduzindo da melhor maneira 

possível aquilo que as pessoas chamam comumente de atmosfera, de impressão, ou de mistério, e 

que está intrinsecamente associado aos elementos presentes nessa imagem (mas também ausentes, 

uma vez que a escolha da artista povoa o extracampo de recursos narrativos). No entanto, se a 

cineasta estabeleceu a “imagem geral”, se ela constituiu o mistério numa noite de festa partidária 

em 1934, filmando, decupando e montando o evento, de minha parte caberá, a fim de melhor 

perceber como isso se deu, forçar uma outra decupagem do filme, colocando mais tempo no 

movimento, quer dizer, atrasando e adiantando o que a montagem original deixou junto e só tem 

força e impacto por fazer parte de um encadeamento. Mas por que fazer isso? Não se deve 

preservar, justamente, o encadeamento, uma vez que cinema não é fotografia e nem fotograma, 

mas movimento? Sem dúvida. No entanto, o exercício do pesquisador é diferente daquele do 

espectador. Se as imagens têm um “tom de mistério”, nada melhor do que tentar reconstruir a 

fantasia presente na imagem alterando o seu movimento, retirando-a do compasso, para, 

novamente, devolvê-la à sua harmonia – como, de resto, deixei claro na metodologia. 

 

2.2 A Purificação pelo fogo 

 A cidade de Nuremberg, como se vê, serve como o ponto de encontro para a reunião de 

“todos” aqueles considerados “parte” da nação alemã, a militância nazista vinda de todos os cantos 

do país. Desse modo, a chegada do divino guia, do sol do futuro, do noivo prometido àquela 

cidade, como contada e, até esse ponto, apresentada, por Leni Riefenstahl, sugere uma narração 

“fabulosa” do encontro da nação inteira com aquele que a conduzirá pelo árido mundo de 

máquinas e das relações movidas a dinheiro, à terra prometida17.  

                                                           
16 Sobre a morte na fogueira de hereges (como o reformista tcheco Jan Hus), as 
características dos sabbats (“um rendez-vouz de tudo o que é abjeto e vil”) e das bruxas 
alemãs (que cavalgavam em cabos de vassoura rumo a Brocken, muito diferente, portanto, 
de Morgana e de Avalon), v. Heine, 1991: 48 e 28, respectivamente. 
17 A atuação do condutor do povo (dema - gogo) alemão, nesse momento, retoma 
repetidas citações histórico-religiosas. Segundo Luiz Nazário, Goebbels, em colóquios 
íntimos, teria afirmado que Moisés era o maior emblema de liderança para Hitler “... por  
ter este profeta unificado o povo judeu através ‘do ódio instituído contra todos os outros 
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Como todo líder que parece completar os vaticínios que se multiplicam em épocas de crise 

(Moisés, que desceu da montanha com a tábua dos dez mandamentos e castigou os idólatras, é 

apenas um exemplo), a purificação do imediatamente anterior, do passado recente, como forma de 

purgar (ou eliminar?) o presente, para avançar na trilha do futuro, é também uma regularidade 

histórica. Essa purificação, no entanto, deve ser muito mais contundente do que aquela 

proporcionada pela água, típica não só na maior parte dos batismos como, também, na clássica 

passagem mitológica que separa o mundo dos vivos daquele dos mortos. Tomado por esse prisma, 

o batismo de fogo (existe, também, o de sangue, que mistura as propriedades dos dois elementos: é 

líquido, como a água, e vermelho, flamejante) é um dos atributos do guia libertador e, mais ainda, 

deve ser exercido de modo a recolocar o povo no caminho da verdade.  

Em vista disso, e uma vez que a análise visa o filme de Leni Riefenstahl, não o nazismo, 

poder-se-iam apontar imagens recorrentes em sua obra ou planos que remetessem, direta ou 

indiretamente, imediata, ou metaforicamente, para a purificação pelo fogo? Acredito que sim. 

Como? Vejamos. 

Os hindus acreditam saírem purificados depois de se banharem nas águas do Ganges; na 

mitologia grega, ao serem lavados no Rio Lete, os mortos perdem a memória, donde a associação 

da água com a morte  e com o esquecimento. O fogo, porém, quando aniquila, é para marcar, para 

não deixar esquecer18. Se as narrativas mais comoventes relacionadas às conversões mais se 

                                                                                                                                                                                 
povos’, criando o problema judeu com o qual os alemães se deparavam.” (v. Nazário, 
1983: 54). Independente do guia, ou de seu ministro, terem feito, de fato, essa afirmação 
(a mitologia em torno do que se ouviu dizer de Hitler, ou de Goebbels, é enorme, como se 
sabe, e não garante uma base sólida para a pesquisa), importa ressaltar que o filme de 
Riefenstahl o apresenta dentro da fantasia criada em torno da volta do libertador. 
18 Os castigos citados por Nietzsche, na Genealogia da Moral (1988), e por Foucault, em 
Vigiar e Punir (1988b),  para ficar apenas em dois autores, têm, em comum, justamente 
esse caráter de ardência que pode levar à purificação pelo êxtase da dor. Sejam as pessoas 
untadas com mel para serem colocadas entre as abelhas, sejam as chicotadas em público (a 
vergasta flamejante), o derramar de óleo, enxofre ou metal fervente no corpo do 
condenado, ou até mesmo a marca de propriedade em homens e animais, são todos feitos 
ou a fogo ou a elementos a ele relacionados (como os sacrifícios, onde sua presença é 
obrigatória). Em relação ao filósofo francês, v. Foucault, 1988b: 11 e 12,  em que é 
descrita a punição aplicada a Damiens, ocorrida em 02 de março de 1757, em Paris. De 
Nietzsche, ver discussão sobre “a culpa” e “a má consciência” (Nietzsche, 1988: 57 e 
segs.) quando, ao se referir à mnemotécnica como a mais terrível e inquietante passagem 
da humanidade (“como fazer no bicho-homem uma memória”), diz: “ ‘Grava-se algo a 
fogo, para que fique na memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória’ 
– eis um axioma da mais antiga (e infelizmente mais duradoura) psicologia da terra (...) 
Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a 
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aproximam da água, como no batismo religioso, pois sua eficácia está em acreditar que o passado 

pode ser esquecido – como atestam as histórias de São Paulo e de Santo Agostinho19; os 

acontecimentos revolucionários, no entanto, merecem as chamas, as guerras e os banhos de sangue. 

O fogo, por esses aspectos, remete muito mais a uma mudança pela via revolucionária – marcante e 

dolorosa – do que ao caráter balsâmico que a água demonstra  possuir. O primeiro é rápido e 

acarreta uma consumação inevitável; a segunda pode ser mais lenta e, muitas vezes, imperceptível. 

Bachelard, ao se referir a esse elemento, diz: 

 “O fogo e o calor fornecem meios de explicação nos domínios mais variados 

porque são, para nós, ocasião de lembranças imperecíveis, de experiências 

pessoais simples e decisivas. O fogo é, assim, um fenômeno privilegiado capaz 

de explicar tudo. Se tudo o que muda lentamente se explica pela vida, tudo o 

que muda velozmente se explica pelo fogo.” (Bachelard, 1994: 11). 

Essa passagem, logo no início do capítulo no qual discorrerá sobre “Fogo e respeito. O 

complexo de Prometeu”, serve para iniciar uma discussão que, algumas páginas mais adiante, 

propiciará ao autor intuir que o fogo, mais do que um fenômeno natural, é um “ser social”, 

decorrente de uma interdição familiar básica, a de bater na mão da criança antes que ela a leve ao 

fogo, estando associado ao respeito que é ensinado, e que está presente na educação e na 

civilização (v. Bachelard, 1994: p. 15 e segs.). A queimadura, portanto, é apenas um reforço à 

interdição. Decorrente daí, as lembranças imperecíveis – aquelas marcadas a ferro e a fogo, como é 

comum dizer – assim o são não por que o fogo, naturalmente, inspire temor, mas por que o fogo se 

confunde com a mais tenra memória infantil, como presença e inscrição da sociedade na criança. 

Por isso mesmo, nos dizeres de Bachelard, sendo “íntimo e universal” (Bachelard, 1994: 11)20, ele 

                                                                                                                                                                                 
necessidade de criar em si uma memória; (...)” (Nietzsche, 1988: 61 – 2 – negrito em 
itálico,  no original). 
19 Cito apenas essas duas pois são, de longe, as mais representativas. Paulo pôde apagar o 
seu passado - de Saulo, perseguidor temível de cristãos -, sem ter de ser destruído, apenas 
reorientado, o que ocorre depois de um curto período em que fica “cego”. O bispo de 
Hipona, por seu turno, nas “Confissões”, também pode voltar as costas ao passado e 
“seguir” em frente, sem ter de se aniquilar. Vale dizer, entretanto, que Saulo foi atingido 
pela luz divina, ou seja, por algo que queima, cegando-o por determinado período. 
20 Sobre Héstia, a deusa da lareira e do fogo doméstico; sobre Fênix, renascida das cinzas, 
ou a salamandra, que se acreditava poder viver no fogo, bem como à distinção, em várias 
culturas, do fogo que purifica, limpa e destrói, ver Brandão, 1987a : pp. 275-9, Bachelard, 
1990b – sobre a Fênix – e 1994.  
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tende a aparecer como explicação para tudo, estando associado tanto àquilo que brilha, no 

paraíso21, como àquilo que arde, no inferno. 

Entretanto, malgrado a riqueza simbólica, essa amplitude possui baixo poder explicativo 

para a interpretação do IV congresso na versão de Leni Riefenstahl – e o mesmo pode ser dito, 

também, sobre os filmes de Olympia. Isso porque, ali, nenhuma das imagens diretas do fogo, ou 

das grandes fogueira e tochas, estão “representando”, ou têm o sentido de purificação. No entanto, 

salientando uma vez mais, a imagem cinematográfica não é a aceleração de fotogramas, mas uma 

imagem em movimento cuja lógica e sintaxe é estabelecida pela maneira como estão encadeados, 

enquadrados, ou, até mesmo, determinados pelo tempo que a câmera fixou as imagens. Nesses 

termos, sobretudo nas seqüências seguintes, o caráter purificador do fogo pode ser trazido à baila 

justamente por ter sido filmado enquanto labaredas, tochas e fumaça, suas imagens dinâmicas em 

movimento. 

No caso das tochas, por exemplo, além de servirem como pontos iluminados na rua, o fogo 

surge como a luz que cada um dos indivíduos carrega para a realização de uma espécie de culto, 

em espaço público, chama que todos lançarão, em breve, numa enorme fogueira – prenunciando o 

engolfamento dos populares numa grande massa, de maneira geral, ou nos uniformes, no caso 

específico dos SA. Contudo, nenhuma grande fogueira aparece nessa passagem – o que ocorrerá 

mais adiante, no decorrer da seqüência em que Lutze, o novo cabeça das SA, aparece discursando. 

Em relação à fumaça, normalmente associada ao resultado da consumação, ela é a prova (o produto 

imediato) de que houve a destruição do impuro. Essa simbólica, no caso alemão, poderia levar a 

uma interpretação do filme de Leni Riefenstahl que percebesse os cenários sintomáticos (repetição) 

do espetáculo nazista, seja a queima de livros, seja a de seres humanos, nos fornos de cremação 

                                                           
21 A implacável aparição de Jeová, aos olhos de Moisés, na montanha, foi através de um 
arbusto de sarça ardente: “...A sarça ardia, mas não se consumia...”. Em virtude de estar 
ligado tanto ao céu quanto aos infernos, o fogo tem forte caráter ético, ou seja, é ligado ao 
saber lidar com as próprias inclinações. Como se costuma dizer, o fogo é uma conquista 
do homem sem a qual o próprio conceito de civilização não existiria, afinal, a descoberta 
de que o fogo abrasa e consome, como também brilha e acalenta, ensina - numa pedagogia 
prometéica – que não existe o bem ou o mal na natureza, mas uma medida que, se 
ultrapassada, faz com que o bom, aquilo que “convém”, se torne mau. Saber lidar com o 
fogo é, também, saber lidar consigo mesmo, com a parte natural e social que cabe a cada 
um de nós, sob pena da consumação total de uma em detrimento da outra. Assim, para a 
medicina antiga, a friagem, bem como o calor excessivo, leva a incontáveis problemas de 
saúde; o alimento tenro e quente é melhor tanto em relação ao cru e ao frio, quanto em 
relação ao queimado. 
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preparados para a produção da morte em larga escala22. Todavia,  como se pode notar, o aspecto 

purificador e de consumo associado ao fogo é, nesse ponto, uma imagem interdita, pois a câmera 

ainda não permite vê-la. Ora, essa escolha, ou seja, esse não mostrar, faz com que a cena seja 

construída sobre uma idéia, ou idéias, cujos elementos na tela são os espectros de soldados (com 

fortes contrastes de claro escuro) e as árvores, principalmente, como se a noite borrasse o écran de 

modo a postergar o resultado final dessa entrega / consumação / fusão das almas numa só23. 

Na tela, então, os ritos iniciáticos noturnos, com a presença do fogo, parecem propiciar uma 

grande cerimônia em que o abandono de si coincide com a entrega do corpo e da alma ao grupo. Se 

o lidar com o fogo significa, mesmo, “aprender a saber” que somos feitos de cultura e de natureza, 

de íntimo e de universal, de individual e de social, e que a pressão excessiva de um pode levar à 

revolta desmedida do outro, o filme de Leni Riefenstahl mostra, na gênese, que o sentimento 

celebrado nessa missa negra esfumaçada nada mais é do que a recusa de tudo aquilo que 

conquistou o indivíduo moderno: o conhecimento de um si mesmo, mediado pelos outros. Essa 

recusa é o sacrifício purificador, portanto, da sua própria história, da sua sociedade, do seu tempo, 

de si e do outro, para o refúgio num mundo em que prevalece, mesmo sob fogo, Ein Volk, Ein 

Reich, Ein Führer. O sentimento dionisíaco da festa expulsa o (ou prescinde do) apolíneo, 

retomando o tempo ideal, que a todos envolvia de maneira oceânica. Ao invés de entidades 

anônimas desgarradas, nesse ponto de O Triunfo da Vontade, o que as festas noturnas parecem 

promover á a perspectiva da fusão dos corpos e das mentes no todo ideal. Essa imagem, no entanto, 

                                                           
22 Vale lembrar que os fornos em campos de concentração traziam os nomes de seus 
fabricantes, numa associação perversa entre a produção industrial de ponta, a reprodução 
de corpos mortos e a propaganda, estampada nas placas identificatórias. Em outras 
palavras, a íntima relação, manifestada às claras, entre técnicas de assassinato, os 
assassinados e os assassinos. Essa interpretação, que menciono mas não persigo, não é 
minha e surgiu numa das primeiras exibições que realizei da obra de Leni Riefenstahl, 
num debate em que todos os participantes haviam recém acabado a leitura do livro 
Minima Moralia, de Adorno. 
23 Uma hipótese de Adorno, levantada quando tentava uma alternativa para as explicações 
referentes ao nazismo que, freqüentemente, nos EUA, segundo ele, apontavam “...o 
espírito alemão irrestritamente confiante na autoridade...” como uma de suas principais 
causas, era de que: “Antes, é de supor-se que o fascismo e o horror que espalhou devem-
se ao fato de que, embora as antigas autoridades constituídas do Império, já em plena 
decadência, houvessem sido derrubadas, os homens ainda não estavam psicologicamente 
preparados para a autodeterminação.” (Adorno, 1986: 36 – para ambas as citações). 
Nesses termos, no filme, os não preparados para a autodeterminação buscam a realização 
entregando-se à determinação da vontade de um líder – que tende a ser triunfante, não por 
seus poderes divinos, mas pela segurança, ainda que frágil, que oferece àqueles que têm 
medo de si. 
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só aparecerá nitidamente na seqüência em que a fogueira, a fumaça e a cantoria invadirem a tela, 

ou seja, após o discurso de Lutze. Por ora, continuemos explorando a fumaça. 

Se, como diz o verbete dedicado ao estudo do simbolismo da fumaça, ela “(...) é a imagem 

das relações entre a terra e o céu...” (Chevalier e Gheerbrant, 1996), o filme de Riefenstahl (não 

só nesse documentário, mas em todos os filmes que dirige) é pródiga na mediação entre o alto e o 

baixo, seja pela fumaça, pelo esfumaçado ou, às vezes, pelas nuvens, que assumem essa função. 

No entanto, é importante que se diga, sempre explorando dessas imagens o seu caráter de 

movimento, atualizando imagens que realçam os significados (simbólicos) ou criam novos. Por 

esse prisma, é possível apontar uma afinidade entre os elementos dramáticos que fascinam a artista 

e as práticas cenográficas daquele momento, todas elas apostando na potência do nebuloso, como 

os famosos canhões de luz de Speer, por exemplo. Baseado nessa consideração, e na preciosa 

colaboração que o arquiteto do Reich ofereceu à cineasta, é possível sugerir que a atmosfera 

esfumaçada (seja ela produzida pelo fogo, pelos canhões de luz ou por bastões de magnésio) da 

noite, contraposta à claridade absoluta durante o passeio do Führer em carro aberto, estabelece, 

didaticamente, que sem o sol (o líder)não existe clareza / claridade, apenas névoa. Se há alguém 

para determinar, agir e fazer, rompendo a névoa e dissipando o esfumaçamento, este é o guia da 

nação, o único capaz de fazer a diferença. Se o sol forte, claro e quente é o líder, tudo o que 

embaça e deforma é individual, abstrato, intelectual, fraco, misturado e degenerado. Nesses termos, 

pode-se dizer que o talento de Leni Riefenstahl potencializou, pelo cinema, aquilo que a cenografia 

exagerada da época - um festival de citações que ia da Grécia antiga ao Renascimento italiano, 

passando por Roma -, não conseguiu realizar: a apresentação de Hitler como a estrela guia do povo 

alemão que, antes dele, tinha o seu futuro incerto e enevoado. Noutras palavras, a imagem do 

sentimento de felicidade, presente nas referências míticas do passado e na idéia de retorno a uma 

época pré-capitalista, como se pôde notar em toda a cenografia de rua utilizada pelo NSDAP, ao se 

tornar cinema, ou seja, ao passar pela estética cinematográfica de Leni Riefenstahl, deixou de ser 

um retorno ao passado de ouro para constituir um passado que retorna ao presente - de avião 

ou, se se quiser, para continuar com a interpretação que ofereci do início do filme, nas asas da 

águia símbolo do III Reich. As citações ou as referências nazistas ao “clássico” e ao “rural” (o que 

poderia ser chamado de retorno ao passado), todas elas ilustradas pela cenografia das grandes 

reuniões de rua, tinham sua força no elemento estático, e a marcha de uniformizados nesse cenário 

deveria, de fato, mergulhar as “individualidades” numa grande ambiência proporcionada pelo 
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“coletivo”, naquilo que Adorno chamou de “a força pela alegria” e Karl Mannheim caracterizou 

como “...o sentimento de privaticidade e contemplação (...) suplantado por uma ânsia de 

movimento, agitação e êxtase em grupo”24. Todavia, o cinema, ao trazer uma imagem-movimento 

dessa cenografia não apenas apresenta uma outra realidade do que era estático, tornando-o 

cinematográfico, como também ressalta o que há nisso tudo de movimento, dando um tom de 

epopéia a um evento político. Essa especificidade do cinema coloca no coração do presente a 

centelha das grandes narrativas, transforma-o num espetáculo em que o passado (a epopéia) 

retorna (é reencontrada) ao (no) presente. 

Talvez isso ajude a entender porque a população não tenha ficado empolgada com o filme, 

mas tenha ficado em participar, uniformizada, ou não, das coreografias mirabolantes que traziam 

ao fundo cenários que misturavam várias épocas. O que quero dizer com isso é que Leni 

Riefenstahl não apenas mostrou ao mundo a cenografia barroca e operística da época. O que 

acontece é que o filme dá vida a esse cenário, torna-o personagem da trama - de um conto de fadas 

ou de uma epopéia -, dando uma outra destinação à cenografia hitlerista. Dessa perspectiva, o filme 

O Triunfo da Vontade cria o seu próprio cenário a partir da maneira como explora, 

magnificamente, a cidade de Nuremberg. Ao fazer isso, traz à tela uma imagem de passado que é 

muito diferente da revivescência buscada pelas práticas da dramaturgia e da cenografia nazista. Por 

isso, mais do que o Führerprinzip, planejado por Goebbels, o líder de Leni Riefenstahl é uma 

estrela de cinema, um “ator” – mas sobre isso discorro no último capítulo. 

 

2.3 Amanhecer em Nuremberg25 

                                                           
24 Para isso, v. Adorno, 1992: 49 e Mannheim, 1980: 192. A definição de privaticidade (e 
interiorização), segundo o autor, é: “...o desejo do indivíduo subtrair certas experiências 
íntimas ao controle do mundo exterior e reivindicá-las para si próprio” (v. Mannheim, 
1980: 189-90). Em tempo, o registro de Mannheim é diferente do de Adorno pois, para o 
primeiro, ainda seria possível buscar: “...méritos e deméritos da privaticidade e 
interiorização, de um lado, e o significado do reaparecimento dos sintomas de histeria e 
êxtase de massa, de outro..” (Mannheim, 1980: 193) para estabelecer estratégias 
“espirituais” no sentido de buscar formas de preservar os hábitos mentais decorrentes da 
interiorização bem como não recusar, imediatamente, desdobramentos positivos ao êxtase 
de massa. 

 
25 Depois do fade-out aos 12’20’’ até os 14’05’’. 
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Após as impactantes imagens da cerimônia de “missa negra” envolta em mistérios 

esfumaçados, a seqüência seguinte mostrará a cidade de Nuremberg... despertando. No entanto, 

mais uma vez, como já aconteceu no início do filme, as primeiras tomadas de mais um passeio da 

câmera estará repleta de torres. Agora, porém, dos velhos telhados que dão a impressão de nunca 

terem sido tocados, protegendo a população dessa cidade desde tempos imemoriais, aparecerão 

chaminés fumegantes, como a dizer que dentro de cada uma dessas habitações há um templo para 

comemorar e dar graças à regularidade, isto é, ao local onde se “mora”. Aqui, o fogo é o do altar 

doméstico, da felicidade cálida e protetora da casa, lugar onde a comunhão com os mortos (a 

tradição) se repete cotidianamente – e espaço de atuação da mulher, no imaginário nazista. Desse 

modo, o espaço da cidade vai sendo construído, nesse amanhecer, paulatinamente, pelo casamento 

feliz dos elementos masculinos e femininos presentes na fortaleza fálica representada pela torre, e 

pelo resguardo no interior das casas. Nada mais apropriado para um amanhecer do que a mulher e 

o homem, o feminino e o masculino, a mãe e o pai, as casas e as torres, a Alemanha e o seu 

Führer, acordarem abraçados, em paz, para mais um outro dia de felicidade desde o renascimento 

alemão. E assim, todo o tema do filme, mais do que o nazismo ou a festa do partido, ao menos do 

início do filme até aqui, gira em torno da caracterização da felicidade: seja ela extática (o indivíduo 

sai de si devido ao êxtase de fazer parte de um só grupo), ao receber o líder e ao acampar sob a 

janela do hotel; seja cálida e doce, ao percorrerem torres e telhados (conquista e proteção)26. 

Nesse pequeno trecho de menos de dois minutos de filme há duas seqüências que merecem 

ser focalizadas. Ambas reforçam a idéia de felicidade jubilosa e completa. A primeira delas 

retoma o que foi dito mais atrás sobre a janela. Seguindo a linha de interpretação adotada, depois 

da noite em que a fogueira consumiu as diferenças, isto é, estabelecendo a re-ligação da terra com 

o céu - ou da Alemanha com o seu destino - e imediatamente após as torres, os telhados e as 

chaminés fumegantes do amanhecer em Nuremberg, a tela será tomada pela imagem da janela. No 

                                                           
26 Está fora de cogitação imaginar que o filme consegue traduzir fidedignamente a 
ambiência de estar na multidão e, por isso, ao sair do cinema, as pessoas, identificadas à 
massa, passariam a seguir o Führer. Como apontou Bazin, ao comentar “a noção de 
presença” (do ator), no cinema (contrapondo-o ao do teatro), “O cinema realiza o 
estranho paradoxo de se moldar sobre o tempo do objeto e de ganhar, ainda por cima, a 
marca de sua duração.” (Bazin, 1991: 141).  Como salienta o autor, ao comentar a morte 
de um toureiro: “...se nossa emoção não é tão forte como se estivéssemos na arena 
naquele instante histórico, ela é, no entanto, da mesma natureza.” (Bazin, 1991: 142), 
pois no parâmetro espaço-tempo, diz o autor, o cinema só deixa efetivar uma duração 
enfraquecida, mas nunca anulada. 
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entanto, se antes era nela que estava Hitler, ou se eram dependuradas nela que as pessoas 

acenavam, em ambas as situações as câmeras as captavam do lado de fora. Agora, como se 

tivessem obtido licença para entrar, tal qual os vampiros (que, como Nosferatu, não podem invadir 

a casa, mas devem ser acolhidos ou convidados a entrar), a objetiva mira uma nova perspectiva da 

cidade, projetada e emoldurada pela janela27. 

Como é possível perceber, duas janelas surgirão. A primeira delas abrir-se-á para as torres e 

telhados. A outra, além de ser aberta por um braço feminino, vestido até o punho, parecendo 

emanar saúde, vigor e tradição, enche a tela com a atmosfera jovial dos amanheceres festivos. Não 

se verá ninguém bebericando café ao redor de uma mesa repleta de crianças, adultos e velhos, 

harmoniosamente sentados. Entretanto, isso não será preciso nem aqui, nem em nenhum outro 

momento do filme, pois toda a construção da idéia de felicidade culmina justamente nesse ponto. 

Um braço feminino, de alguém que tem o cuidado para não entrar na frente da câmera, ou seja, 

guarda a casa mas não faz questão de aparecer (era assim que o nazismo gostava de pensar a 

mulher alemã, aliás, não só eles, e nem só naquele tempo, diga-se), descortinará uma nova tela. Se 

começamos olhando pelas janelinhas do avião, depois sobre os automóveis, indo quase pousar, 

inclusive, nos ombros do Führer e, posteriormente, vimos as pessoas penduradas nas janelas das 

casas, finalmente, agora, a perspectiva tornar-se-á doméstica, como se os espectadores não 

observassem apenas os habitantes de Nuremberg, mas a força de uma alegria que coloca a todos na 

rua.  

                                                           
27 A isso se dá o nome de superenquadramento, técnica que deixa presente no plano 
enquadrado, um outro quadro, que pode ser uma janela, um espelho, uma porta, etc. Nesse 
sentido, a composição de elementos no cenário joga o jogo do centramento – 
descentramento, em busca de equilíbrio. No filme de Leni Riefenstahl, nem é preciso 
dizer que o centro da tela, e para onde a perspectiva da janela nos remete, é a cidade – e 
não a mulher cotidiana e nem o interior de uma casa típica alemã do interior. Sobre isso, 
ver A Imagem, de Jacques Aumont, principalmente pp. 153 a 159, em que discute outras 
noções associadas a essas. Segundo o autor: “A palavra enquadramento e o verbo 
enquadrar apareceram com o cinema para designar o processo mental e material já em 
atividade portanto na imagem pictórica e fotográfica, pelo qual se chega a uma imagem 
que contém determinado campo visto sob determinado ângulo e com determinados limites 
exatos. (...) O enquadramento é pois a atividade da moldura, sua mobilidade potencial, o 
deslize interminável da janela à qual a moldura equivale em todos os  modos da imagem 
representativa baseados numa referência, primeira ou última, a um olho genérico, a um 
olhar, ainda que perfeitamente anônimo e desencarnado, cuja imagem é o traço.” 
(Aumont, 1995: 153 – em negrito, no original; por sua vez, a palavra sublinhada aparecia 
em itálico).  
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Essa nova perspectiva, essa câmera que não é nem subjetiva e nem parece ser o olho do 

narrador onisciente, está dentro de casa, na “sombra” acolhedora que despertam as fantasias 

associadas à proteção. Se há nesse filme alguma promoção da identificação ou da projeção 

direcionadas, normalmente, à massa ou ao Führer, o que não pretendo discutir, há, sobretudo, e 

ainda mais forte, o despertar de vários sentimentos ligados à proteção, segurança, vitória, 

comemoração e triunfo que, independente dos gritos e slogans nazistas, são suscitados por essa 

câmera que, em movimento, caminha até a janela (que dá o aspecto funcional da horizontalidade 

da tela) para mergulhar (pois não há corte) verticalmente sobre a arquitetura de rua de Nuremberg. 

Não discuto se a janela é o espelho que permite ao espectador observar a si mesmo na rua, pois o 

que chama a atenção não é o refletir da realidade, mas o que a câmera vai produzindo como 

“realidade”, no momento em que é atuada, ou seja, sempre que é exibida  - afinal, como dizia 

Deleuze, o cinema é produtor de realidade, nem reflexo e nem imaginário, portanto28. As imagens 

de Leni Riefenstahl e seus cinegrafistas vão engendrando afetos muito mais universais do que o 

tipicamente germânico, embebido de prussianismo – o que permite identificar um dos motivos pelo 

qual, hoje, é tão incômodo assisti-lo. Pois, se, como havia notado Weber, no tipo-ideal, a relação 

entre líder e seguidores tem uma regularidade (daí o conhecimento nomológico) que ultrapassa 

fronteiras históricas, os afetos com os quais a cineasta lida, e que faz girar em torno de um herói, 

não são apenas alemães ou europeus, daquele período social e histórico, mas sim universais, ou 

melhor, são produzidos como universais a partir de um esquema sensório-motor de felicidade. Isso 

quer dizer que se Leni Riefenstahl dá o retrato perfeito do “espírito do nazismo” não é porque ela o 

registrou, mas porque o apresenta associado a toda aposta nos esquemas (regressivos) de felicidade 

que ainda hoje fazem sucesso. E que, para dizer com Adorno, 

 “Até hoje nenhuma investigação explorou o inferno em que se forjam as 

deformações  que, mais tarde, vêm à luz do dia sob a forma de alegria 

alvoroçada, de fraqueza, de sociabilidade, de uma adaptação bem sucedida ao 

                                                           
28 Como sustenta Sorlin, os grandes clássicos do cinema, de notável influência até nossos 
dias, como Kracauer, Bazin e Arnhein, tomaram o cinema como o meio melhor preparado 
para capturar o que ocorre diante dos olhos das pessoas. Por isso, em larga medida, as 
pessoas, ainda hoje, se perguntam a respeito da natureza da imagem, aurática ou visual, ou 
seja, se elas estão no campo da imaginação ou se seria uma janela aberta sobre o mundo 
(cf. Sorlin, 1996: 263). Nesse sentido, o caráter identificatório que a cineasta possa ter 
conseguido apenas vai ao encontro de um “efeito” que, quando menos se espera, nos 
assalta. Sobre cinema como produtor de realidade, v. Deleuze, 1992: 76. 
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inevitável e de um desembaraçado sentido prático. (Adorno, 1992: 50) (...) Pois 

o sacrifício socialmente exigido é tão universal, que ele, de fato, só se torna 

manifesto na sociedade como um todo e não no indivíduo. A sociedade 

assumiu, por assim dizer, a doença de todos os indivíduos, e nela, na loucura 

represada das campanhas fascistas e em todas as inúmeras preformações e 

mediações destas, a desgraça subjetiva profundamente enterrada no indivíduo 

integra-se à desgraça objetiva visível.” (Adorno, 1992: 51). 

Se há um “espírito nazista” a se opor e um Hitler a vencer, estes não devem ser procurados 

dentro dos uniformes captados pelas câmeras de Leni Riefenstahl e nem nas marchas organizadas, 

mas na capacidade que tem o filme de tornar presente que o atentado contra a civilização não 

ocorre como nos filmes de bandido e mocinho. Antes, este pode atuar como nas exortações à 

felicidade esquematizada na proteção, na segurança e no triunfo que um indivíduo, um grupo ou 

um Estado podem vir a oferecer e a encarnar. Nesse sentido, a cineasta, bem como seus inúmeros 

assistentes e cinegrafistas, não mostram apenas o registro do IV Congresso do NSDAP, mas “...a 

linha reta que conduz do evangelho da alegria da vida à construção de matadouros humanos...”; 

nem apenas deixam ouvir os gritos estridentes de Sieg, Heil, mas músicas empolgantes que 

sugerem o triunfo da felicidade suplantando “...os gritos de dor das vítimas”; e se a felicidade é um 

estratagema de sucesso é porque “...Este é o esquema da capacidade imperturbada de ter prazer” 

(cf. Adorno, 1992: 53). 

A importância de estudar esses filmes de Leni Riefenstahl, não fosse a beleza plástica de 

suas imagens (e ter sido a cineasta preferida de Hitler, motivos mais do que suficientes para 

chamar a atenção), está em analisar a geração desses afetos e a maneira como podem estar 

combinados nas origens da barbárie. 

    *  *  * 

Continuando a falar a respeito das seqüências que reforçam a idéia de felicidade jubilosa e 

completa, a segunda delas tem a ver com mais um passeio pela cidade. No parapeito da janela há 

um pequeno canteiro, com algumas flores plantadas. Mais uma vez, o cuidado doméstico feminino 

é reforçado ao ser mostrado como, em meio a tão grande sofrimento alemão, a mulher ainda 

arruma tempo para embelezar o lar, preservando a tradição num pedaço de terra e com algumas 

mudas de flores - tendo ao lado, “plantada” no canteiro, uma bandeirola com a suástica. Essa 
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imagem, uma metáfora sem muita imaginação, apenas registra o que já vinha sendo mostrado – e 

que será cada vez mais repetido – em relação à terra da qual faz parte. Se é da terra que nascem os 

homens, se todos somos pó e a ele voltamos, a bandeira do terceiro Reich, “brotando” ao lado das 

flores, é como se afirmasse o nazismo como tendo sido, no passado recente, uma pequena semente 

plantada para florescer no futuro29. 

Mas não é só isso. Depois da câmera ter tomado a cidade por via aérea e terrestre 

(automóvel), agora ela será desvelada desde as águas. Novamente, construções e pontes, realçando 

os aspectos medievais de Nuremberg - o passado alemão medieval -, pontua a calmaria da cidade 

escolhida como sede dos congressos nazistas, em contraste com a agitação, efervescência e 

violência das grandes cidades30. Aqui, o travelling realizado pela equipe de cinegrafistas parece dar 

capacidade de divagação à câmera, realçando sua perambulação pelas imagens fortemente estáticas 

com as quais estabelece contraponto. Deleuze, a partir de uma idéia original de Kafka, via o 

cinema também como transdutor, realizando-se como “...um equivalente generalizado dos 

movimentos de translação” (Deleuze, 1985: 13), agenciando dois grandes conjuntos: os meios de 

translação: trem, carro, avião; e os de expressão: gráfico, foto, cinema. 

Como assim? 

Para responder a essa questão e continuar a análise farei, aqui, uma minúscula inserção do 

registro deleuzeano, referente à passagem de um regime em que reinam as imagens-movimento 

para um outro, no qual surgem as imagens-tempo. Segundo Deleuze, as imagens sensório-motoras, 

características da imagem-movimento, são em grande parte clichês. Todavia, os diretores, ao 

começarem a perturbar as ligações sensório-motoras, abriram a brecha para que a elas fossem 

juntadas as imagens ótico-sonoras puras, aquelas de profunda intuição vital e dotadas de uma força 

tal que ultrapassam, em intensidade, as provenientes da consciência simplesmente intelectual (cf. 

Deleuze, 1990: 33 e segs.). Assim, as imagens óticas e sonoras puras (bem como, nesse primeiro 

momento, o plano fixo e a montagem-cut) definiriam e implicariam um para além do movimento, 

na medida em que 

                                                           
29 Sobre a importância dessa idéia e a relação que mantém com as imagens de floresta, 
forte símbolo alemão, discorrerei mais adiante. 
30 Violência da qual a militância do NSDAP foi em grande parte a responsável. 
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 “Fazem com que o movimento não seja percebido numa imagem sensório-

motora, mas apreendido e pensado em outro tipo de imagem. A imagem-

movimento não desapareceu, mas só existe como a primeira dimensão de uma 

imagem que não pára de crescer em dimensões.” (Deleuze, 1990: 33). 

 Para o filósofo, instaurada essa passagem - ou seja, a possibilidade de uma nova imagem 

advir - poderes crescentes tenderiam a aparecer, propiciando a derrota do clichê na sua base, 

desestruturando-o lá onde ele era mais forte e vistoso, a saber, no próprio encadeamento das 

imagens. Dessa maneira, esses novos poderes agem por subtração, esvaziando tudo o que pode 

levar ao clichê sensório-motor - império, como já se disse, do já visto, do esperado, das situações 

facilmente reconhecidas e padronizadas, etc.. Entretanto, da maneira como é feito, o ataque 

desferido ao clichê se desdobra em três frentes: 1. se, de um lado, as imagens-movimento mantêm 

apenas uma relação indireta com o tempo, uma vez que os signos sensório-motores dependem da 

montagem, por outro lado, a imagem ótica e sonora pura, com os seus sonsignos e opsignos, estaria 

diretamente ligada ao tempo, a uma imagem-tempo que poderia atualizar a reordenação do 

movimento31; 2. uma vez isso ocorrendo, o olho viria a adquirir uma função de vidência, 

propiciando aos elementos da imagem, não só visuais, mas também sonoros, entrarem em relação 

interna para que a imagem pudesse ser lida, não apenas vista32; e, 3.: 

 “Mesmo móvel, a câmera já não se contenta ora em seguir o movimento das 

personagens, ora em fazer movimentos dos quais elas são apenas o objeto, 

mas, em todos os casos, subordina a descrição de um espaço a funções do 

pensamento” (Deleuze, 1990: 34). 

                                                           
31 “É essa reversão (diz Deleuze) que faz, não mais do tempo a medida do movimento, 
mas do movimento a perspectiva do tempo: ela constitui todo um cinema do tempo, com 
uma nova concepção e novas formas de montagem (Welles, Resnais)” (Deleuze, 1990: 
33-34). 
32 Deve ser “lida”, ou seja, ser visível e legível. “Para o olho do vidente, como do 
adivinho, é a ‘literalidade’ do mundo sensível que o constitui como livro. Também aqui 
não desaparece toda referência da imagem ou da descrição a um objeto que se supõe ser 
independente, mas vai subordinar-se aos elementos e relações internos que tendem a 
substituir o objeto, a suprimi-lo à medida que aparece, deslocando-o sempre. (...) O 
cinema vai constituir uma analítica da imagem, implicando uma nova concepção da 
decupagem, toda uma ‘pedagogia’ que se exercerá de diferentes maneiras, por exemplo, 
na obra de Ozu, na última fase de Rossellini, na fase média de Godard, nos 
Straub.”(Deleuze, 1990: 34). 
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Isso não repercute, porém, numa distinção entre o objetivo e o subjetivo, ou do real e do 

imaginário; mas sim na indiscernibilidade entre eles, o que fará da câmera um instrumento capaz 

de novos reenquadramentos e novas concepções de quadro, como se ela fosse uma “consciência-

câmera” (nos dizeres de Hitchcock), pois não é mais definida pelos movimentos que é capaz de 

fazer (seguir ou realizar), mas pelas relações mentais nas quais é capaz de entrar. Assim, a câmera, 

ao consignar um local, um espaço, uma construção arquitetônica, mais do que propriamente um 

registro, o que ela faz é atuar como uma consciência, atualizando novos rumos para as funções do 

pensamento. Dessa forma,   

 “(...) ela se torna questionante, respondente, objetante, provocante, 

teorematizante, hipotetizante, experimentante, conforme a lista aberta das 

conjunções lógicas (‘ou’, ‘portanto’, ‘se’, ‘pois’, ‘com efeito’, ‘embora’...) ou 

conforme as funções de pensamento de um cinema-verdade que, como diz 

Rouch, na verdade significa verdade do cinema.” (Deleuze, 1990: 34). 

É essa reversão tripla  que permite à imagem ir além do movimento e, como se pode ver, 

isso só se realiza com o rompimento dos esquemas sensório-motores, deixando a imagem livre 

para que não seja apenas imagem-ação, mas também imagem ótica, sonora e tátil. Enquanto a 

imagem está subsumida à ação, aos encadeamentos estabelecidos na montagem, o próprio tempo 

escapa ao cinema, que dele oferece apenas uma imagem, uma representação, aquela aprisionada à 

idéia de movimento. No entanto, a partir do momento em que o movimento aberrante é instaurado, 

a saber, quando os encadeamentos esperados da imagem-ação estão quebrados, a imagem pode se 

tornar legível – mas de uma forma que só pode ser lida pelos olhos do vidente, pois a legibilidade é 

da ordem do diagrama, da verticalidade33. 

No caso do filme de Riefenstahl, nesses poucos instantes, o travelling da câmera parece não 

apenas estar aquém das conjunções lógicas como, mais ainda, não pode ser chamada de movimento 

sensório-motor, pois, nesse ponto, menos do que um encadeamento ou uma tese, o passeio pela 

cidade parece revelar um “desperdício” da função da câmera (na verdade exercendo sua vocação 

                                                           
33 No registro deleuzeano (que não é propriamente dele, mas uma apropriação que bebe 
em diversas origens teóricas), a tela funciona como se estivesse no chão - e não mais em 
pé – e será lá que os dados irão se inscrever. Por isso, segundo o autor, pode-se falar em 
legibilidade da imagem-tempo – o que não nada tem a ver com a lingüística. Mencionei 
esse aspecto quando falei, acima, da horizontalidade e da verticalidade proporcionado pelo 
superenquadramento a partir da janela. 
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transdutora), a saber, o momento em que ela perambula, divaga, devaneia, aproximando, em 

várias tomadas, a Nuremberg presente e a medieval. Importa dizer que o travelling que agora 

está sendo feito pela equipe de Leni Riefenstahl, diferente de todos os outros do filme, instaura um 

novo regime na imagem-movimento, uma vez ela não estar sendo decupada de modo a estabelecer 

um “objeto” e a ação da qual este é sujeito ou vítima. Noutros momentos, quando a câmera 

abandonava o Führer para capturar os monumentos antigos, as praças da cidade com suas 

esculturas e obeliscos, a intenção, como apontei, era, claramente, estabelecer o encontro de Hitler 

não apenas com a população civil ou com as colunas de seus fiéis seguidores, como o letreiro 

inicial apontava, mas, sobretudo, com a tradição germânica, fazendo o líder do novo tempo e os 

representantes do passado saudarem-se teatralmente – ou melhor seria dizer: 

cinematograficamente. Muito diferente, portanto, do travelling realizado nesse ponto do filme. 

Explico. 

Pensando nas conjunções mencionadas acima, é como se a câmera instaurasse, ainda que de 

maneira frágil, um “assim”, “visto que”, “por esse prisma”: purgados de nosso sofrimento recente, 

podemos, portanto, apreciar nosso passado (as construções antigas) ainda presente; ou: visto que há 

um herói, podemos novamente viver em paz e segurança; etc.. O encadeamento decupado de modo 

a juntar um travelling a outro, uma imagem a outra, tanto se parece com um devaneio em que a 

“reflexão” suplanta a ação que, durante sete segundos, aparecerá a sombra de duas pessoas, mais a 

da câmera34, projetada num obelisco (que traz uma inscrição impossível de ser lida). Essa aparição, 

ao invés de demonstrar a inépcia de Riefenstahl como montadora, parece, antes, colocá-la como 

mais uma personagem em O Triunfo da Vontade. 

Mais uma vez a lembrança do verso de Horácio, sombra e pó é o que somos, (“puluis et 

umbra sumus”), parece servir para a artista que viveu o período de doze anos de Hitler. Afinal, em 

meio às construções que ainda escondem a poeira do passado imemorial da Alemanha, quando esta 

ainda não sonhava existir, estará projetada a sombra da mais alta tecnologia devotada ao sonho que 

o mundo conhecia em 1934 (a aparelhagem técnica para fazer um filme). Nas pedras de 

Nuremberg estão a sombra alemã, a sua alma, bem como a de todos os mortos enterrados no 

passado. Num mundo onde todos estamos prestes a seguir o destino de Pedro Schlemihl35, poder-

                                                           
34 Entre os 13’38’’ e os 13’45’, especificamente. 
35 Refiro-me ao conto clássico de Chamisso, “A maravilhosa história de Pedro 
Schlemihl”, personagem que vendeu a sombra. 
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se-ía dizer que a câmera capta em sete segundos a alma (a sombra) alemã projetada (vendida) nos  

muros (passado) da Nuremberg (presente) que está sendo tomada (roubada) pela alegria de uma 

promessa (a felicidade, finalmente, trazida por um herói). O projetar-vender a sombra, então, faz 

ver o tema do filme O Triunfo da Vontade: a saudação sincera a um desejo originário de ser feliz, 

num mundo apaziguado de tensões e limpo de impurezas e desarmonias (de toda violência, sangue, 

dor - de sua história, em suma) tal qual os mortos, na epopéia de Homero, lavados no Letes até 

tornarem-se sombra e, finalmente, esquecimento36. 

Essa passagem, muito rápida, não deixa de causar uma certa sensação de estranhamento, 

quando vista; afinal, ela é da mesma matéria daquela já narrada por Freud, na tentativa de ilustrar a 

associação do estranho com o familiar (e, portanto, instaurando o insólito), em que as pessoas, ao 

serem surpreendidas pela própria imagem no espelho, são tomadas de sobressalto e, até mesmo, 

pavor. Porém, há um outro aspecto que foge da idéia de estranhamento, embora seja muito 

interessante reter, desde já, que o filme pode provocar o insólito aparecimento do que deveria estar 

oculto, abrindo uma fresta pela qual a luz do (des)conhecido possa penetrar37. Mesmo assim, 

oferecendo uma outra alternativa, diria que durante esse travelling em que as sombras dos 

cinegrafistas aparecem presas na pedra e, consequentemente, são reveladas no écran, estão no 

registro da “divagação” e do “devaneio” porque, além de tudo o que pode ser dito sobre isso, não 

se pode resistir à consideração de que Leni Riefenstahl e sua equipe, ao “divagarem” pela cidade 

                                                           
36 Particularmente,  não acho interessante confundir sombra com a imagem refletida, 
sobretudo em se tratando da análise de filmes. Embora haja aqueles em que o homem que 
vende a própria sombra tenha perdido, automaticamente, o seu reflexo no espelho (O 
Estudante de Praga, por exemplo), é interessante notar que na tradição da temática do 
vampiro - que tem a ver com a não adequação ao mundo, com a rejeição, entre outras -, 
ele nunca perde a sombra, mesmo não conseguindo ver seu reflexo no espelho. No Fausto, 
de Murnau, Mefistófeles mantém guardada a imagem que adquiriu num espelho; enquanto 
isso, a presença das sombras será constante durante todo o filme. O mesmo pode-se dizer 
de Nosferatu, cuja aparição, não raro, era precedida por uma sombra que o deformava 
além de sua deformação, e era a maneira do diretor exprimir o sentimento de horror e 
simpatia que envolvia a personagem. Junte-se a isso a literatura, na passagem em que 
Liríope, mãe de Narciso, consulta Tirésias sobre o destino de seu filho, tão belo que 
poderia provocar a hybris e despertar a atenção dos deuses. Ao perguntar se o menino 
viveria muitos anos, a resposta do velho mântico foi: “se ele não se vir” (Ovídio, 
Metamorfoses, III – cf. Brandão, 1987b). 
37 Uma outra seqüência que de algum modo oferece certa desconstrução da “objetiva” da 
câmera se dá aos 36’40, quando um belo soldado, “apresentando a pá”, ao perceber a 
câmera em um de seus travellings,  olha diretamente para a câmera. Se Leni Riefenstahl a 
inseriu em seu filme, é porque a distinção entre “documentar” e “contar uma história” era 
confusa para  a própria cineasta, desde o início. 
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aberta, acabaram se encontrando no filme ou, se se quiser, no meio do túnel do tempo em que as 

imagens de O Triunfo da Vontade se localizam. 

É nesse tempo perdido pela câmera-devaneio (uma transdutora que devaneia) que a 

Nuremberg do presente se aproxima da Nuremberg do passado, tornando-as quase indiscerníveis, 

pois apresenta uma “mostragem” (híbrido de montagem e plano-seqüência) em que, de um lado, 

atua o seu halo de cidade medieval e, de outro, a ressonância mais remota e sinistra que esse lugar 

deu aos nazistas. Assim, a arquitetura da cidade ganhou vida no cinema, revelando uma imagem do 

tempo em que é rompida sua estrutura tripartida: o passado imemorial aportando no presente. Essa 

ruptura faz insinuar certas atualizações que só a passagem do tempo permite: o aparecimento do 

insólito. Mais do que desejo de retorno ao passado, então, a(s) obra(s)38 de Leni Riefenstahl 

mostra(m) uma imagem de tempo envolvendo a Alemanha. Não obstante tenha sido fruto de uma 

falha técnica, a presença na tela da sombra dos seus câmeras acirra, definitivamente, o registro 

temporal no qual o filme é feito. 

 

2.4 Os banhistas  e os tempos justapostos39 

Luiz Nazário, empolgado com as vertiginosas interpretações que faz ao relacionar a 

filmografia alemã, sobretudo a das décadas de vinte e trinta, com a ascensão de Hitler, incluindo, 

entre outras, as vagas expressionista e nazista, diz que o amanhecer é sempre dramático nas obras 

do período. A chegada do dia coincide não com uma nova esperança, mas com o fim provisório do 

perigo que habita a noite, quando Cesares e Nosferatus saem da tumba para aterrorizar a cidade. 

Todavia, para ficar apenas em duas obras anteriormente citadas, Caligari e A Sinfonia do 

Horror ainda são de uma década anterior àquilo que é chamado de “o renascimento alemão”. Isso 

quer dizer que mesmo a observação do autor sendo sagaz, penso ser mais rico continuar 

                                                           
38 A Luz Azul não está incluída nesse registro. Naquele filme, a idéia de um passado 
perfeito, encontrado à margem da cidade e prestes a ser destruído pelos valores desta 
(como a ganância que transforma tudo o que toca ou vê em instrumento de troca), é muito 
mais pronunciada e poderia, sem dificuldade, estar nas fileiras dos “filmes de montanha”, 
de Fanck. A destruição de um mundo por outro, vista de modo trágico na história do 
apaixonamento da montanhesa por um artista urbano, que a trai e colabora, indiretamente, 
para sua morte, seria um bom exemplo da contraposição ingênua entre os valores arcaicos 
e nobres da vida ao ar livre e o império do comércio no mundo capitalista. 
39 Não se trata, no entanto, do final de uma seqüência, mas da justaposição de imagens (a 
de duas torres e a do acampamento, aos 14’06’’). 
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enveredando pelos elementos trazidos pela história que a própria Riefenstahl resolveu contar, o que 

pode ser resumido, como tenho tentado mostrar até aqui, na idéia de que o renascimento alemão só 

pode ser lembrado por imagens grandiosas e de repleta felicidade (em contraponto a Weimar, o 

passado recente “infeliz”). Por esse prisma, o amanhecer em Nuremberg, após a primeira festa 

noturna, ao invés de dramático, ainda é de inabalável alegria – e, por isso, é mostrado tanto como 

reparador (das orgias da noite) quanto revigorante (para as novas atividades do dia). 

Nesse sentido, se no cinema alemão, como afirmou Nazário, o amanhecer era dramático, no 

registro da cineasta, e em se tratando da visita do Führer, os dramas acabaram junto com todos os 

perigos, soterrados pela mesma pá de cal com que o nacional-socialismo sufocou Weimar. No 

entanto, isso não impede observar que o perigo não mais assusta não porque tenha sido erradicado, 

mas porque os marginais golpistas de outrora ocupam, agora, o centro do poder, eleitos em pleito 

direto e carregados nos ombros do povo. Porém, para não fazer do pensamento crítico um 

preconceito, é necessário entender que, para Leni Riefenstahl e para a maior parte da Alemanha, a 

chegada de Hitler à chancelaria significou um nova diretriz para a nação – e, por isso, aliás, foi 

legitimado pelas urnas, as mesmas que sufragavam, na mesma época, dezenas de outros partidos. 

Assim, de uma forma ou outra, seja porque os Cesares já haviam abandonado a tumba e enchiam 

as cervejarias, seja porque a repressão política aos adversários fosse feita com muito mais eficácia 

após a vitória de 1933, a erradicação dos perigos parecia libertar a noite das suas associações 

negativas.  

De todo modo, não deixa de ser sugestiva a maneira como será aberta a nova seqüência do 

filme, marcada pelos banhos e pela camaradagem, tão valorizada entre os nazistas. Digo sugestiva 

pois ao invés de um fade-out e um fade-in focalizando o acampamento, ocorre a “justaposição” da 

imagem de duas torres sendo substituída paulatinamente por barracas. De certo modo, esse 

procedimento suscita o contraste segurança / precariedade porquanto a idéia de fortaleza 

associada à imagem da torre estar sendo interpenetrada por um acampamento repleto de barracas, 

imagem esta que atualiza comumente a idéia de precariedade.  

Se pensamos num projeto de construção do futuro pelos nazistas, haveria, direta e 

indiretamente, a seguinte estrutura: 1. um Führer, o herói vindo do povo, 2. um caminho traçado (o 

nazismo, que se alimenta e se fortalece a partir de suas próprias manifestações públicas de força, 

em que os seguidores demonstram a sua crença e o líder atua como tal, como já havia dito Weber, 
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sobre o sentimento que imanta a relação carismática de dominação), 3. um tempo vindouro 

planejado – pelo guia – e transformado em objeto do desejo – para a população; e, 4. que está 

alicerçado num fabrico de imagens fundado no passado (rural, sob o verniz clássico). Entretanto, 

no caso do filme, haveria uma imagem de futuro sendo (ou a ser) construída? 

No filme, as barracas apontam para a precariedade do presente, ou, se se quiser, um tempo 

em formação, construção, donde o caráter de provisoriedade. Nesse sentido, as imagens das casas, 

das torres e das fortalezas ao se misturarem com as das barracas - de modo singelo, doce e, de 

algum modo, misterioso, uma vez que essa última seqüência vai se encerrar com as badaladas 

compassadas de um sino – isto é, quando ocorrer a justaposição de uma sobre a outra, formarão 

uma “fotografia” do que, para Leni Riefenstahl, deverá ser o futuro da Alemanha. Se o nazismo 

transformou o país num grande canteiro de obras, a cineasta, por seu turno, parece entender o 

futuro da nação por meio do decalque do passado sobre o presente. Isso é interessante de ser 

notado, pois mais uma vez o tempo não aparece “dividido” no filme. A obra parece instaurar não 

uma concepção ou um projeto histórico, mas a imagem de um novo tempo. Destarte, ao fundir as 

imagens do passado imemorial, de um lado, e o presente em construção, de outro, o filme parece 

atualizar uma imagem na qual o futuro, que não se conhece, mas se espera, é o produto de um 

pretérito, seguro, justaposto ao presente, no qual as pessoas estão inseridas e do qual nada 

esperam, pois ele é assustadoramente precário e incerto – como as barracas, num acampamento. 

Porém, na história contada da cineasta, se a precariedade – as barracas – é um problema, ela 

é, por outro lado, simultaneamente, o que emblema a figura do herói do renascimento, daquele que 

vai consertar a rota de desventuras do país. Logo, na obra, a justaposição da imagem de passado 

sobre a do presente faz supor o reconhecimento dos militantes uniformizados como os soldados da 

reconstrução alemã e, portanto, da militarização como etapa pela qual seria necessário passar. Por 

esse prisma, o “registro” do IV Congresso faz menos reverberar o militarismo como obsessão (uma 

das características do prussianismo) do que um conserto do curso natural que deveria levar a 

Alemanha de volta para o futuro. 

Ocorre, entretanto, que a imagem da militarização não envolve, imediatamente, a da guerra. 

Deve-se levar em conta que o “renascimento alemão” e o surgimento de Hitler como liderança são 

tributários dos “Ditames de Versalhes”, ou seja, só adquiriram força e impulso graças à proibição 

estrangeira de que a Alemanha tivesse o seu próprio exército. Visto por esse prisma, mais do que 
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uma declaração de guerra, O Triunfo da Vontade surge como uma bandeira hasteada para o mundo 

na qual se pode ver, mais do que provocação, a tentativa de construção de uma imagem não do 

tempo presente, mas de uma identidade alemã, por excelência40. 

 A justaposição das duas torres sobre o acampamento geometricamente arrumado, no 

entanto, se faz do futuro uma projeção fantasmática do passado sobre o presente, pode também 

indicar a conjunção dos valores do campo, quer dizer, brotados do torrão nacional, com os valores 

citadinos ideais - representados por Nuremberg. Aliás, se o acampamento, diante das torres da 

cidade, dá uma dimensão de precariedade, esse precário é muitíssimo bem organizado, como se 

estivesse a dizer que a tarefa do presente é se preparar para cumprir o futuro, quer dizer, fazer 

voltar o passado. 

 Em seguida, numa nova seqüência, entram os banhistas. Arriscar que esses homens 

(crianças e adultos) prenunciam os corpos que Leni Riefenstahl fará desfilar em Olympia é forçar 

uma lógica no trabalho da cineasta que, ao invés de esclarecer, apenas junta mais preconceito à 

análise. Nas duas partes dedicadas a Olympia, a idéia de corpo estará toda ela matizada de maneira 

clara e sem subterfúgios, sem ser necessário forçar o aparecimento de seus elementos desde já.  No 

entanto, por mais que a abertura das duas partes do filme dedicado às Olimpíadas de 1936 

apresente corpos estilizados (“dançando” num cenário repleto de elementos clássicos), diferentes, 

portanto, do dorso nu dos camaradas do partido, ainda assim parece que a concepção do que seja o 

belo, para a cineasta, já está contemplada na seqüência do banho. 

Para continuar a fazer uso das ferramentas que tenho utilizado até o momento, o banho, 

longe de libertar o corpo do vício, ou mesmo de ser uma prática cotidiana de higiene, será 

associado a mais um aspecto da comemoração da vida no coletivo, como se depois do consumo das 

individualidades nas “fogueiras” da noite passada, num ritual solene, as “cinzas” da subjetividade, 

ainda resistindo ligadas aos corpos, tivessem de ser definitivamente retiradas. Além disso, os 

planos nos quais homens seminus, num banho comunitário e ao ar livre, aparecem ensaboando um 

ao outro, tem menos a ver com a higiene do que, propriamente, com uma relação social de 

camaradagem – mesmo porque se: “Por ‘relação’ social deve-se entender uma conduta de vários – 

referida reciprocamente conforme seu conteúdo significativo, orientando-se por essa 

                                                           
40 No próximo capítulo, trabalhando o livro de Elias Canetti, Massa e Poder, ficará mais 
clara a sintonia entre a militarização e uma assim forjada “identidade alemã”. 
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reciprocidade.” (Weber, 1984: 142), o caráter recíproco da camaradagem é, aqui, mais um reforço 

da ligação de cada um ao todo, sem qualquer conotação homoerótica. Aliás, para arriscar desde já, 

a imagem proporcionada é de inocência. 

 Todavia, nada garante a quem assiste ao filme tratar-se de uma relação de reciprocidade 

típica da camaradagem dos militantes do NSDAP, pois essa é uma informação histórica que em 

nenhum momento é transmitida. Sem dúvida, parece tratar-se de amizade semelhante à que os 

guerreiros e os homens do campo produziram em tempos imemoriais, e que os nazistas pensavam 

recuperar. Afinal, o mundo de Áries parece ter descido à terra, mesmo que, em 1934,  todo o 

congresso do NSDAP tenha sido um esforço soberbo de apresentar para o mundo uma Alemanha 

pacificada e pacífica.  

Vistas desse modo, as cenas de higiene coletiva remetem a uma idéia, comum entre os 

nazistas, do valor da limpeza como forma de amainar as diferenças sociais - como se sabe, a 

proposta nazista para combater a luta de classes41 era fazer da fábrica um espaço arejado, cheio de 

plantas, com chuveiro e ginásio para os trabalhadores. No entanto, não estou a fazer um trabalho de 

história cotidiana do nazismo e nem do IV Congresso do NSDAP. O trabalho é sobre a obra de 

Leni Riefenstahl, ou seja, sobre suas imagens. Assim, se levamos em consideração as palavras da 

própria cineasta “Sou fascinada pelo que é belo, forte, saudável, que é vivo. Busco a harmonia. 

Quando a harmonia se produz, eu sou feliz. (...).” (Riefenstahl, apud Sontag, 1986: 68)42, o que 

                                                           
41 A luta de classes, ou o ódio entre patrões e empregados, poderia ser resolvida não pelo 
enfrentamento até as últimas conseqüências, como repetiam os comunistas, mas pela 
limpeza, pela higiene e pelo banho. Em vista disso, sob o nazismo, as fábricas tiveram de 
construir espaços para os operários fazerem ginástica e chuveiros para que tomassem o 
seu banho. Isso porque um homem limpo e asseado estaria em igualdade de condições 
com aqueles das classes abastadas. Sobre esse tema, ver o trabalho de Peter Cohen,  que 
mostra como o embelezamento atingiu e invadiu as fábricas e escritórios que, por sua vez, 
deveriam ser mais bonitos e funcionais (o bonito e o funcional são tomados como duas 
características distintas). Com relação aos empresários, estes deveriam ser educados de 
modo a valorizar o ser humano em detrimento da máquina, justificando, assim, o 
investimento na limpeza. Para o médico-chefe do Reich, a limpeza libertaria o homem da 
luta de classes, pois uma vez limpo (belo), ele se igualaria à burguesia – e o bem-estar 
aniquilaria o desejo de revolta. Vale lembrar, ainda segundo Cohen, que 45% dos médicos 
alemães pertenciam ao NSDAP, número que excede qualquer outra atividade profissional 
representada no partido. Para Welch, citando documentos oficiais do partido, de 1940, as 
pessoas poderiam produzir mais e melhor se trabalhassem em ambientes “limpos, 
arejados e reluzentes” (cf. Welch, 1995: 57). 
42 Ver também texto de Michelle Falzone del Barbaró “Leni Riefenstahl e la fotografia”, 
presente na coletânea organizada por Irene Bignardi de título, Il Ritmo di uno Sguardo, 
p. 31. As palavras da diretora fazem parte da nota biográfica que acompanhou a sua 
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chama a atenção da diretora para que o banho merecesse ser filmado (note-se que há uma 

seqüência de banho, também, numa das aberturas de Olympia) é menos a camaradagem em si do 

que, de fato, a harmonia presente no que é forte, são e vivo – em outras palavras, no que é saudável 

e se movimenta dentro de determinado ritmo. Essa busca da harmonia pelo movimento ritmado – e 

que significa, para ela, o que está vivo – pode trazer à tona a idéia de religião (religamento) em 

virtude do encontro entre a harmonia rítmica dos corpos, na seqüência do banho, associada à 

ritualística nazista – plena de referências religiosas, ainda que pagãs. 

“Registrar” uma cena de banhos num congresso político é uma coisa. Inseri-la num 

encadeamento, dramatizando-a e transformando-a em imagens espetaculares que atravessam o 

século é ir muito além, como o fez Leni Riefenstahl e toda a sua equipe. Em grande parte, isso 

talvez só tenha sido possível de conseguir justamente porque o que era filmado perseguia o tempo 

inteiro o desejoso encontro entre o crente e a verdade revelada – que o congresso proporcionava, é 

claro, mas que só a partir do registro fílmico mostraria toda a sua força, pois o resultado, nas telas, 

foi a apresentação de uma harmonia que fascinou não apenas ao alemão, mas a fantasia daqueles 

que esperam por ela. Como já foi apontado, a escolha de seu nome para realizar o “documentário” 

teve como um dos motivos sua incapacidade de distinguir os símbolos partidários, a significação 

dos uniformes, a hierarquia na militância. Desse modo, o que Leni Riefenstahl acabou filmando foi 

menos um congresso político, no qual o chefe supremo da nação fala aos delegados do NSDAP 

espalhados no país (e reunidos em Nuremberg), e mais um frenético show de emoções extáticas, 

seguidas de exclamações inumanas e primordiais, intercalando a homília (discurso) do sacerdote 

maior, ou, se se quiser, do primeiro crente dentre todos, pois, como lembrou Weber, o chefe 

carismático deve ser o primeiro a acreditar no que diz e faz. 

O banho, então, será mais um momento dessa comemoração do estar ligado a uma verdade, 

construída pela vontade triunfante de um líder – e que garante a alegria e a felicidade eterna. Seja 

dito, também, a favor dessa interpretação, que pode parecer temerária (pois “confunde” um 

encontro de correligionários com uma manifestação religiosa extática43), que o arquiteto do Reich, 

                                                                                                                                                                                 
exposição de fotos da Askfoto, ocorrida em 1985, em Mônaco e Viena, que comemorou a 
história e o desenvolvimento da fotografia. No registro de Susan Sontag, a “estética 
utópica” da cineasta estaria baseada na perfeição física e isso teria caracterizado o típico 
processo de produção da arte fascista (cf. comentários de Barbaró, 1996: 21). 
43 Sobre isso, vale lembrar Mannheim: “(..) Em meio a uma civilização adiantada estamos 
atingindo uma etapa que restabelece atitudes coletivas, outrora peculiares às primitivas 



 149

Albert Speer, de sólida formação acadêmica, foi nomeado por Goebbels como o “realizador dos 

eventos do Reich”, tendo como função primordial a de atuar como o “diretor artístico” para as 

“declarações ao povo”44. Se Hitler estava certo ao afirmar que “Só entende o nazismo quem 

conhece Wagner”, o que levou Peter Cohen45 a deduzir que  o fascínio daquele pela ópera advinha 

da encenação por ela proporcionada, de modo a operar a mistura da ilusão com a realidade, em 

breve o Führer perceberá que o casamento da arquitetura com a música, no cinema, 

proporcionaria, mais do que na ópera, as grandes comoções coletivas. Aliás, é interessante notar 

que o líder nazista procurou pela diretora na mesma época em que o Vaticano a estava sondando 

para trabalhar para a igreja46. Por esse prisma, portanto, se a ópera poderia levar a uma confusão 

                                                                                                                                                                                 
religiões extáticas.” (Mannheim, 1980: 192). Para o autor, isso constituía um dos 
desdobramentos do mundo burguês – mundo este que havia criado a idéia (o hábito) de 
privaticidade (mencionada em nota anterior). Em sua análise, estaria entrando em cena um 
novo hábito mental, inclusive em países de “vigorosa tradição burguesa”, caracterizado 
pela diversão de massa (cinema, por exemplo) e que em política corresponderia aos 
“...comícios-monstro com toda a sua agitação e êxtase coletivo.” (Mannheim, 1980: 192). 
44 Oportunamente, falarei mais sobre a participação de Speer. Por ora, vale ressaltar que a 
escola técnica de arquitetura era um reduto “marrom”, atingindo 66% dos alunos. 
Segundo o arquiteto, o que o teria feito seguir Hitler foi um discurso, realizado numa 
cervejaria, no qual o Führer afirmava que a “ressurreição do povo alemão” não ocorreria 
sem o “ressurgimento da cultura”. Em tempo, como curiosidade, diz-se sobre essa 
personagem histórica que, se houve um Fausto na Alemanha nazista, este foi Speer. Para 
isso, além de Sereny, 1998; ver também “Os Comparsas de Hitler: Speer, o arquiteto”, 
de Guido Knopp, ZDF, 1996 – no Brasil, exibido no programa GNT – História, em 
08.03.00. 
45 “Relata” Cohen que, segundo Hitler, a experiência decisiva em sua vida teria sido a 
ópera de Wagner, chamada Rienzi, exibida em Linz, quando ele tinha 15 anos: “Foi 
naquela ocasião que tudo começou”, teria afirmado. Rienzi conta a estória de um líder 
nobre que se revolta contra a aristocracia, na Roma medieval.  Torna-se, assim, porta-voz 
do povo. Sua proposta era retornar 15 séculos, à época da República imperial romana. No 
entanto, seus planos naufragam numa emboscada, na qual é vencido. Segundo Cohen, 
podem-se perceber três fixações em Hitler: Linz, Antigüidade e Wagner (seguindo o 
músico, um Estado Novo surgiria e uniria vida e arte sob o comando de um príncipe 
nascido do povo). Ver, para isso, o filme Arquitetura da Destruição - Peter Cohen, 1994, 
com a narração de Bruno Ganz. A idéia do documentário é mostrar a relação estabelecida 
pelo nazismo entre a busca de um outro mundo, a limpeza, a harmonia e as práticas de 
extermínio colocadas em vigor na Alemanha das décadas de 30 e 40. Em relação à 
afirmação de que só entende o nazismo quem conhece Wagner, v. também Michaud, 
1996: 308. 
46 Sobre o primeiro encontro de Hitler e a cineasta, v. Riefenstahl, 1993: 105 –7. Isso teria 
ocorrido antes da chegada do NSDAP ao poder, em 1932. No mesmo ano, só para 
registro, ela teria recebido um convite da igreja católica, do futuro cardeal de Colônia, 
Monsenhor Frings. Segundo conta em sua autobiografia, o padre afirmou que o Vaticano 
teria ficado impressionado com A Luz Azul, e pretendia que ela trabalhasse para eles. Isso 
demonstra, minimamente, a vocação de Leni Riefenstahl para os aspectos “místicos” que 
o cinema poderia deflagrar (o que é questionável, a priori), recebendo convites de 
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entre realidade e ilusão, como Hitler, aliás, já havia percebido na adolescência, o cinema, mais 

além dessa possibilidade, era quem melhor poderia eternizar a comunhão das massas. 

No entanto, a confusão entre algumas idéias que pontuam a mentalidade (o termo é 

utilizado latu sensu) nazista e as imagens do filme, construídas pela cineasta, pode ser um 

problema. Se é certo que a limpeza era bandeira do NSDAP, mais ou menos como ilustra o 

princípio estabelecido por Himmler para os campos de concentração, para quem o trabalho duro e a 

limpeza ajudariam a criar valores morais nos prisioneiros, é certo, também, que não se pode 

imputar a Riefenstahl os mesmos desdobramentos advindos daí. Afinal, para a militância, o banho 

era a maneira de os alemães estabelecerem a sua diferença em relação aos judeus, que seriam 

“impuros”, reafirmando valores morais desconhecidos por esse povo, que não sabia nem tratar 

dignamente os animais, coisa que o alemão fazia de bom grado - o que era motivo de intenso 

orgulho para Himmler. 47 

 Por outro lado, em relação à diretora, importa salientar que um bando de homens fazendo 

bagunça na hora de lavar o rosto, quando acorda, tem menos a ver com a limpeza apregoada pelo 

partido do que o reforço da idéia de festa, felicidade, alegria, agora sobre um novo patamar: a 

infância alegre. Se a noite foi o momento no qual os homens, em vigília, celebraram o sentimento 

de pertinência em torno da fogueira; se o amanhecer dentro de casa apontou a felicidade e a alegria 

do ponto de vista uterino, materno e feminino; o acordar no acampamento, longe da vigilância do 

pai e da mãe, e o poder brincar com a água, parece ser o máximo da felicidade para uma criança. 

Por isso, saliento, há uma idéia de pertencimento muito bem planejada, e que é coroada 

pelos aspectos lúdicos da camaradagem, como por exemplo os exercícios para fortalecer a 

dependência do outro (a corrida da pirâmide humana, o jogar o companheiro para o alto) e a 

famosa “brincadeira de mão”. Assim, também, o barbear, o pentear o cabelo, mais do que o 

carinho homoerótico, aponta para o apagamento das diferenças entre todos eles, uma harmonia que 

                                                                                                                                                                                 
personalidades que vão de Hitler a Stalin, passando por Mussolini e a Igreja Católica. 
Vale dizer, apenas para complementar  a informação, que a cineasta era protestante e só 
veio, na época, a trabalhar para Hitler. 
47 Isso, é claro, do ponto de vista dos seguidores de Rosenberg, Hitler, Goebbels, etc.. 
Sobre essa postura, ver documentário GNT – História: “Os Comparsas de Hitler: 
Himmler, o  exterminador”, Guido Knopp, ZDF, 1996. Entretanto, essa é uma relação que 
tem mais a ver com o nazismo do que, propriamente, com o filme de Leni Riefenstahl. 
Basta lembrar, mais uma vez, que as leis nazistas atuaram contra a vivisecção, enquanto 
fechava os olhos para práticas eugênicas. 
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faz o idêntico triunfar contra o apenas semelhante. Desse modo, a internalização dos valores pelo 

banho parece mais um estranho rito de passagem, pois não está claro se se trata de crianças 

passando para a adolescência ou adultos voltando a ser crianças (mais adiante, quando os adultos 

estiverem vestidos de bermudas, a indistinção será ainda mais patente, oferecendo a nítida 

impressão de que se há um ideal este é o da juventude, entendida como uma zona cinzenta – mais 

uma vez a fumaça - na qual se misturam crianças, adolescentes e adultos infantilizados). Se posso 

cometer mais uma ousadia, diria que, da maneira como são mostradas as figuras dos banhistas, 

estas mais parecem estar se encaminhando para um rito não propriamente de passagem, mas de 

recusa à passagem do tempo como recusa da sexualidade: a insistência de permanecer na infância. 

  

2.5 Desfile das tradições48 

 Após a saída de cena dos banhistas e do final das demonstrações de pertença ao grupo pelas 

brincadeiras (vários primeiros planos procuram mostrar os corpos esqueléticos, porém imponentes, 

dos jovens e adultos, assim como a fisionomia alegre e bem traçada, das crianças – provavelmente 

ligados ao campo: o saudável movimento da vida) a militância estará pronta, é o que se deduz, para 

ser vistoriada pelo Führer. 

 Como se pode perceber, a entrada em cena de mulheres e de homens paramentados em 

roupas típicas não ocorre nem por justaposição e nem após o esvaecimento do plano anterior. 

Como se fosse a página de uma folhinha de calendário caindo sobre a anterior, as tradições, agora 

em sua roupagem própria, desfilam pelas ruas e, pela primeira vez, dois belos jovens alemães 

ganharão as telas. Na montagem, Leni Riefenstahl se encarregará de fazê-los “flertar” um com o 

outro, montando primeiros planos em que os dois parecem estar trocando olhares e sorrisos – mas 

nunca sem exceder aquilo que pode ser chamado de “namorico de criança”. As tomadas são feitas 

levemente de baixo para cima, no caso,  realçando a altivez dos valores campesinos, da beleza do 

alemão típico, nascido diretamente da terra. 

 Como disse, todos parecem se preparar para a chegada do Führer – e, em, breve ele 

despontará. Entretanto, nem os responsáveis pela cinematografia (Sepp Allgeier, Karl Attenberger 

e Werner Bohne), nem a cineasta e montadora Leni Riefenstahl parecem dar ao chefe da nação, 

                                                           
48 Tem início aos 18’36’’ e vai até a ocorrência de um fade-out, aos 22’53’’. 
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ainda, um lugar na tela que faça jus à majestade que o cargo reivindica. Nos planos seguintes, 

como é possível observar, não haverá um só quadro no qual a imponência do líder da nação seja 

contemplada – o  que é, de fato, estranho. Afinal, desde o assassinato de Rohm e da desejada 

cooptação das forças armadas alemãs (tradicionais ao extremo para se entregarem facilmente ao 

comando de Hitler, até bem pouco tempo atrás identificado às formações paramilitares), todos os 

registros a que se tem acesso apontam que a relação entre o novo chanceler e os seus subordinados 

mais próximos era de profunda reverência, tanto publicamente, quanto em ambientes reservados49. 

Desse modo, não cessa de chamar a atenção do pesquisador a insistência de Leni Riefenstahl em 

enquadrar Hitler junto de e, mais importante ainda, no mesmo patamar, que toda a turba 

uniformizada aninhada em frente ao hotel, esperando por sua saída (nem um pouco triunfal, se 

comparada à sua entrada no dia anterior, como se supõe, claro).  

 No entanto, a maneira como a personagem principal da história está sendo agora 

enquadrada (do ombro para cima e, normalmente, no meio de várias cabeças e braços de 

assistentes uniformizados) mantém-na numa posição de indisfarçável incômodo, perceptível nas 

sua expressões faciais que, para falar como os antigos, poderia estar descrita na frase “ar de enfado 

ri forçado”. Observe-se que a atuação dessa personagem não se realiza em situações dessa 

natureza, em toda a sua plenitude. Como mais adiante será mostrado, o talento artístico de Hitler 

ocorre quando ele atua num palco separado do público – e, mais ainda, quando pode ficar parado, 

estático, fincando os pés numa base escolhida, de maneira a vibrar livremente os braços, as mãos, o 

rosto e o cabelo.  

Contudo, nesse ponto do filme, lá está Hitler andando no meio das outras pessoas, pisando 

o asfalto, conversando e gracejando – sem nenhum talento. Numa passagem do trabalho de Ray 

                                                           
49 Pode-se dizer que a postura diante de Hitler, mesmo por parte daqueles que o 
conheciam de longa data, era de apaixonamento, todavia, isso deve ser entendido no 
sentido de que os discursos do líder causava profunda comoção em seus ouvintes, 
inclusive nos mais próximos. Apaixonamento, aqui, recupera a idéia presente no termo 
grego “pathos”. No entanto, o filme de Veit Harlan, de 1942, O Grande Rei, nas 
seqüências finais em que o velho rei cavalga entre os seus súditos, vendo uma Alemanha 
sendo reconstruída, ou posteriormente, quando dentro de uma construção gótica, sozinho e 
triste, é açoitado por imagens campesinas, do renascimento pelo trabalho no campo, em 
ambas as seqüências o rei, abatido, percebe que está sozinho, mas que o povo alemão, do 
homem e da mulher mais simples, renasce por terem todos eles uns aos outros. Da mesma 
forma Hitler está sozinho. Como o rei, Hitler é o pai da nação. Decorrente daí, não será 
difícil entender a militância nazista agindo diante dele como um grupo de “crianças 
sapecas”, prontas para ouvir os gritos de repreensão do pai. 
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Müller, em que este pede a Leni Riefenstahl que conte suas lembranças enquanto caminha pelos 

estúdios que freqüentara no passado, a resposta da cineasta, se recusando a agir de acordo com a 

sugestão de Müller, é reveladora: “eu não sou um fantasma para andar enquanto falo”. Ora, o 

mesmo pode ser dito dessa via crucis do Führer, em que ele aparece saudando e cumprimentando 

todos à sua volta, como se estivesse fora do seu elemento, do seu eixo, como se fosse uma 

aparição, uma assombração, mera sombra do que se podia tornar quando atuava para si e para o 

público. Parece ficar claro, então, que o que irrita Leni Riefenstahl é o andar a esmo, a saber, um 

movimento sem ritmo e, portanto, sem harmonia – noutros termos, o movimento quebrado / 

separado / em dissonância com a ação esperada e padronizada. O caminhar solto imposto a Hitler 

mostra-o constrangido na tela, como se a cineasta demonstrasse grande dificuldade em lidar com a 

quebra do ritmo do movimento seguro, harmonioso e determinado, seja de automóvel, seja nas 

grandes marchas que aparecerão mais adiante, no filme. O mesmo pode ser notado em Olympia, 

sobretudo nas competições em que o movimento ritmado e harmônico significa, imediatamente, a 

relação que mantém o tempo agregado ao espaço. A fascinação de Leni Riefenstahl pelas passadas 

dos corredores da maratona, a maneira apaixonada como mostra o desempenho de Jesse Owens, os 

lugares em que posiciona a sua câmera para captar os diversos movimentos nas competições 

atléticas (abrindo uma trincheira para ficar sob o solo, na pista de corrida, de modo a valorizar o 

tronco do atleta sobre as pernas que repetem incansavelmente o mesmo movimento; usar um 

escafandro para fotografar os saltos ornamentais; ou, ainda, acompanhar, deitada num carrinho, o 

impulso de um arremessador de dardo estilizado como um grego olímpico) revelam o quanto a 

diretora aprecia o ritmo não dissonante, ou seja, aquele em que a ligação entre o movimento e a 

ação não aparece quebrada. Na tela da diretora, como se vê, o vínculo entre a imagem e o 

movimento é estrito (“...vínculo este que o cinema introduziu, já de início...”, segundo Deleuze, 

1990: 314) e, no limite, condição fundamental para a harmonia e a beleza. 

Para ter uma idéia de como essa “aparição” de Hitler é só uma pálida imagem do que este 

podia expressar noutras situações, recorrerei ao historiador Luiz Nazário que, baseado em 

depoimentos de época, ilustra da seguinte forma o indelével temor causado pela presença física do 

Führer, dizendo que este tinha “...um poder hipnótico capaz de fazer urinar, em sua presença, as 

camponesas que iam, arfando, homenageá-lo (...)” (Nazário, 1983: 58)50. Porém, nem essas 

                                                           
50 Sem estabelecer uma discordância aberta com o autor, não parece que as camponesas do 
filme de Leni Riefenstahl estejam, assim, tão emocionadas ou nervosas durante a 
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mulheres, vestidas com roupas típicas, parecem, ali, assustadas, quanto menos “urinar” na frente do 

“grande enfeitiçador”. Ao invés de pânico ou temor, aquelas pessoas mais parecem estar 

cumprindo uma obrigação, desempenhando um papel para o qual não levam muito jeito – e, diga-

se, da mesma maneira que o líder da nação, colocado nessa situação. Aliás, é interessante reparar 

que a melhor postura para o líder em todo o filme é aquela em que ele aparece em pé, fixo, com os 

calcanhares pregados um ao outro, e os únicos movimentos permitidos são os das mãos, dos braços 

e da cabeça. Por isso, o caminhar até as aldeãs não empolga e, mais, apresenta um Hitler pálido e 

inofensivo, quando comparado às seqüências que estão por vir. 

 Aliás, nesse ponto específico, o ritmo da montagem não faz jus ao trabalho de Leni 

Riefenstahl, uma vez os planos das personagens - tanto em relação ao cumprimento do líder às 

pessoas “fantasiadas” de passado, quanto à vistoria que ele faz dos uniformizados (e “em forma”) – 

parecerem óbvios demais na sua tentativa de mostrar o quanto o Führer se preocupa, seja com os 

detalhes da tropa, ou com o respeito às tradições. Visto por essa perspectiva, é de se dar razão a 

Goebbels, apaixonado pelo Encouraçado Potenkin51, quando relutou diante da liberdade de Leni 

Riefenstahl em relação à imagem de Hitler, elogiando a versão final do filme só depois de ouvir 

seu chefe confessar ter gostado muito. Afinal, esses cortes pouco ou nada acrescentando ao filme 

em relação às cenas mostradas nos cinejornais preparados pelo partido, responsáveis em grande 

parte pelo tédio (entenda-se, baixo grau de entretenimento) do qual reclamava o ministro da 

propaganda. 

 Entretanto, a presença de Leni Riefenstahl em todos os momentos da “construção” das 

imagens vai muito além do deslumbramento do aprendiz com a montagem – e, mesmo sendo 

óbvia, a diretora surpreende. Dentro de planos tão certamente encadeados como exemplificados 

acima, a cineasta, em pouco mais de dois minutos de filme, “narra” uma fábula que está a se 

                                                                                                                                                                                 
homenagem que prestam ao Führer. Antes, se há uma impressão forte – e é isso que 
exploro, aqui – essa tem a ver com a fisionomia de cansaço e de incômodo de Hitler, que 
parece não gostar muito dos “compromissos”  de festa, como a inspeção de militantes e o 
encontro com os habitantes vestidos em trajes típicos. 
51 Hitler e seu ministro da propaganda eram sabidamente amantes do cinema. Goebbels, 
inclusive, chegou a afirmar que, se não fosse firme em suas convicções, teria se tornado 
revolucionário russo. Por isso, como diz Palmier, “O sucesso do Encouraçado Potenkin 
lhes fez antever um devir glorioso para um cinema ao serviço do partido” (Palmier, 1983: 
91),  desde que voltado para outra direção. Sobre isso,  ver também Rees: 1995: 17 e segs. 
– só para registro, os outros filmes elegidos por Goebbels foram Ninotchka e Branca de 
Neve e os Sete Anões). 
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desenrolar nos bastidores da história dita “verídica” e oficial, representada, aqui, pelas saudações 

de praxe52. Dentro dessa “nova” história que vai se insinuar à margem da narrativa oficial, que 

mostra Hitler em intermináveis cumprimentos, com o rosto cansado (interpretado como sendo de 

enfado e de sorriso forçado), ganhará novos significados, devolvendo-lhe o papel de herói que, 

desde o início dessa seqüência, parecia não mais combinar com ele. Como assim? 

Repare o leitor que desde quando Hitler entra em cena, um corte irá mostrar uma criança 

trepando no muro e procurando, de todos os modos, enxergar aquele homem já pouco convincente 

em seu uniforme. Leni Riefenstahl faz isso pelo rosto de um menino, buscando uma tomada de 

câmera alternativa de maneira a salientar a presença divina do guia sem, no entanto, precisar fazê-

lo pegar a criança no colo, beijá-la, etc., como seria de praxe. Na verdade, a cineasta faz com que a 

criança restitua a dimensão heróica a Hitler quando esta, pelos seus olhos infantis, o mira, tentando 

divisá-lo em meio à multidão. Entretanto, como isso é feito numa montagem, não há um 

enquadramento no qual o Führer e o garoto apareçam se olhando. Por isso, o que se segue dos 

vários cortes que compõem essa seqüência, paradoxalmente, apresentará Hitler como o herói da 

nação justamente naquelas cenas em que não está presente; e, vice-versa, naquelas em que aparece 

e atua, não passará de um péssimo ator, de mais um canastrão da história do cinema, ou de mais 

uma “assombração” que um dia habitou o écran. 

Mais uma vez, o tema recorrente é o do homem sozinho, celibatário, proibido de pensar em 

si mesmo, e que se entrega de corpo e alma ao povo alemão. Esse tema, o do sacrifício do Führer, 

será repetido à exaustão nas propagandas, nos jornais e nos filmes do período subseqüente, além de 

justificar, mais tarde, a morte de milhares de adolescentes. Por ora, todavia, vale a ressalva, para 

apontar que o cansaço de Hitler, graças ao cinema e a uma cineasta com presença de espírito, tem 

um efeito muito mais dramático do que qualquer filme em que a situação fosse explorada 

didaticamente - como os filmes de guerra produzidos no país na década de quarenta53. 

                                                           
52 Não se pode esquecer que o texto preparado para o Illustrieter Film-Kurier, que 
acompanhou a estréia do filme, salienta a passagem das camponesas, denunciando o que o 
“Ministério da Propaganda e Para o esclarecimento do Povo” esperava que fosse visto, 
como a  dar a essa passagem um valor que, talvez, fosse já clichê demais em congressos 
partidários para uma Alemanha há dois anos sob o nazismo. Sobre esse trecho, ver Welch, 
1985: 149 – 51. 
53 Como o já citado em nota de rodapé anterior, O Grande Rei. No entanto, Kolberg, por 
exemplo, o último dessa época, é muito lembrado a esse respeito, pois teve seu 
lançamento planejado de modo a coincidir com o adiamento da rendição dos exércitos de 
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 Assim, quando a câmera mostrar pela última vez um menino (mas trata-se, agora, de outro 

garoto, lambendo os dedos54) “acompanhando com os olhos” a entrada do Führer no automóvel, 

nesse ponto, a música da seqüência inicial estará de volta, a mesma de quando Hitler se aproximou 

do hotel pela primeira vez. Em pouco tempo, o tom solene e triunfante da melodia tomará toda 

cena, e é como se a imagem do Führer preenchesse a tela inteira, tal o efeito metonímico que esta 

mantém com esse trecho da música. Em seguida, um cortejo muito sem graça de automóveis será 

mostrado, mas não é o suficiente para apagar a imagem de Hitler, presente na música que continua 

tocando. Nas sarjetas e nas janelas, o público continua acenando, como sempre. No entanto, trata-

se agora de um outro público, pois os homens uniformizados, os civis de ambos os sexos, as 

crianças e as pessoas paramentadas com vestes tradicionais, não estão mais separados, mas 

misturados na multidão, na massa que ovaciona mais um cortejo. 

                                                                                                                                                                                 
Hitler diante da armada russa, vitoriosa, naquele momento. O intuito era fazer com que 
houvesse uma retomada da autoconfiança da população após a sua exibição e, para isso, 
teve boa parte dos seus diálogos escritos por Goebbels. Para ter uma idéia de quanto o 
“Ministério da Propaganda e para o Esclarecimento do Povo” apostava no efeito que o 
cinema poderia causar sobre a população, as palavras derradeiras da personagem de um 
homem velho e simples, diante do líder solitário que ameaça render-se aos inimigos, eram: 
“a morte é melhor que a rendição”. Ao ouvir essa exortação, o líder, no filme, atendendo 
ao mais puro anseio popular, luta até o último homem. Enquanto isso, em janeiro de 1945, 
Hitler já não mais aparecia em público – o que era explorado pelo Ministério do 
Esclarecimento para reforçar a idéia de que o Führer, tal qual o do filme, estaria à espera 
do ato de bravura final para que a Alemanha vencesse a guerra. Para isso, o povo deveria 
preferir abraçar a morte do que capitular diante dos russos. Acreditando no poder que essa 
mensagem teria sobre os cidadãos, a supressão dos aparecimentos públicos do Führer foi 
capitalizada por Goebbels de modo a ter um duplo significado: 1. o reconhecimento da 
situação desfavorável diante do exército de Stalin, já às portas não só de Kolberg mas, 
também, de Berlim; e, 2. Associar a imagem de Hitler à do líder que, como no filme, 
acredita na reviravolta e na vitória final, em virtude da capacidade de lutar até o último 
homem que só a Alemanha teria. Certamente, não se pode dizer que Hitler tenha ficado 
escondido para que a propaganda funcionasse melhor, uma vez a ameaça de atentados 
contra a sua vida estar na ordem do dia – patrocinada, como se sabe, pelo próprio exército 
alemão. Sobre Kolberg, resta ainda um detalhe: a personagem do líder, fisionomicamente, 
lembra, e muito, Goebbels. Isso não significa que os filmes devessem ter personagens 
heróicos com a fisionomia de Hitler – o que seria absurdo, pois este não se parecia nem 
um pouco com Paracelsus, Goethe, etc.. Particularmente nesse filme, porém, o ator é 
muito parecido com Goebbels. Some-se a isso o fato de que o discurso no qual a “guerra 
total” é proposta ao povo alemão e, por este chancelada e deflagrada, não foi realizado por 
Hitler, mas por Goebbels. 
54 Os garotos parecem ser, sem dúvida, os mais excitados com a visita do Führer. Como 
será mostrado mais adiante, o papel feminino não apenas era relegado pelo nazismo ao 
plano doméstico como a própria cineasta não incorporou seqüências do congresso 
feminino. De todo modo, a garotinha que aparece numa das cenas desse trecho parece não 
ter tanta importância como os dois meninos. 
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2.6 A Abertura oficial do Congresso55 

Da maneira como estou analisado a obra de Leni Riefenstahl, o congresso do partido é 

apenas um motivo na “epopéia” com que ela presenteia o seu “mecenas” – ou, ao menos, o seu 

“financiador”. Isso pode ser percebido a partir daqui, quando, após vinte minutos de filme, começa 

o evento político, propriamente dito.  

O primeiro a falar é Rudolph Hess, o interino do partido e, à época, o segundo na 

hierarquia. Sua entrada em cena é deveras chamativa, uma vez que sua presença no extracampo 

(fora das bordas da tela) não era garantida e, mais ainda, porque a sua cabeça surge no écran 

irrompendo desde a borda debaixo, indo instalar-se quase no canto direito do quadro, atravessando 

a tela (como pode ser visto aos 23’10). Nesse ponto, quase toda a tela se compõe de luz e sombra, 

o que dá à voz de Hess uma presença cênica de muito mais impacto do que o conteúdo do discurso 

que realiza, uma vez tratar-se de um desfiar de agradecimentos e apresentações, culminando, claro, 

no chefe. Nesse ponto, como é de se esperar, sua fala inflamada, talvez motivada pelos aplausos da 

audiência, culmina no brado “Hitler, Sieg Heil”, ao que a platéia responde “Heil” - (26’38’’). 

Vale reforçar que, se há uma personagem, além do Führer, celebrada tanto pelos enquadramentos 

dos cinegrafistas quanto pela montagem de Leni Riefenstahl, essa é Rudolph Hess. Já a sua 

aparição, nessa seqüência, a única  com tanto tempo e com sentido cinematográfico, denuncia sua 

importância e, de resto, um certo olhar carinhoso devotado a ele pela cineasta. A tomada em 

câmera baixa, num ângulo inclinado, faz do astrólogo um gigante de pedra – o Golem, da lenda 

judaica, filmado três vezes na Alemanha pré Hitler -, uma fortaleza intransponível a proteger o 

“triunfante renascimento alemão”. 

Os símbolos do partido, sobretudo o estandarte - uma longa haste encimada pela suástica, 

rodeada por um círculo -, dão ao ambiente (que poderia ser um estádio fechado, ou um cinema) o 

tom carregado comum às solenidades, mais uma vez como se se tratasse de uma grande igreja 

preparando-se para o seu grande culto. Por tratar-se de uma tomada interior, o tratamento dado à 

imagem realça as possibilidades do jogo entre luz e sombra, dependendo, claro, da maneira como a 

objetiva da câmera as capta. 

Não se pode esquecer que a preparação do evento segue à risca determinações opostas, que 

vão desde a preocupação com a segurança (realizada por agentes das SA e das SS), a preparação 

                                                           
55 Inicia após o fade-out aos 22’53 / 22’55’’. 
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cênica do evento (a cargo de Albert Speer), até as sugestões cinematográficas, propriamente ditas, 

que explorarei mais adiante (reivindicações feitas por Leni Riefenstahl e, normalmente, aceitas 

pelo arquiteto do Reich). Os efeitos obtidos a partir daí “flagram” a figura de Hess, por exemplo, 

como um Golem saído da escuridão, uma vez que a câmera baixa, a luz que o atinge pelas costas e 

o manto de sombra que (por causa disso) cai sobre a sua face o apresenta como um gigante de 

pedra a tomar toda a tela56. Entretanto, para fazer do discurso (repetitivo e de baixo impacto 

diegético57) mais uma personagem da trama, essa imagem logo será substituída por outras, nas 

quais a figura de Hess aparecerá ora mais iluminada, ora intercalada por uma seqüência de 

aplausos, ou pela “aparição” constante seja dos líderes do partido, seja da população, dos 

militantes, dos diplomatas, ou dos quanto mais se amontoam para aparecerem na tela58. 

                                                           
56 Baseado numa lenda judaica, o Golem seria um gigante (não é dessa maneira que ele 
aparece representado nos filmes) de pedra. Graças à intervenção de Astaroth, o gênio 
maligno que dota de vida as coisas inanimadas (estamos, aqui, no campo do fetiche) e de 
um mago competente para invocar as forças demoníacas, o Golem pode ganhar 
movimento e obedecer ao feiticeiro se, dentro de seu peito,  for colocada a palavra 
mágica, revelada por Astaroth. No caso de Hess, o Golem não apenas se move como, 
também, é capaz de gritar. 
57 Diegético, segundo a definição de E. Souriau trabalhada por Xavier (1977: 20), é tudo o 
que pertence “à inteligibilidade”, à história contada, ao mundo suposto ou pressuposto 
pela ficção do filme. Trata-se então, segundo Xavier, de tudo o que diz respeito ao mundo 
representado. Noutro momento, agora numa nota de rodapé comentando um texto de Metz 
no livro A Experiência do Cinema, diz Xavier que “A palavra provém do grego 
diegesis, significando narração e designava particularmente uma das partes obrigatórias 
do discurso judiciário, a exposição dos fatos. Tratando-se do cinema, o termo foi 
revalorizado por Étienne Souriau; designa a instância representada do filme – a que um 
Mikel Dufrenne oporia à instância expressa, propriamente estética -, isto é, em suma, o 
conjunto da denotação fílmica: o enredo em si, mas também o tempo e o espaço 
implicados no e pelo enredo, portanto, as personagens, paisagens, acontecimentos e 
outros elementos narrativos, desde que tomados no seu estado denotado.” (Metz, 1991: 
405 – nota de rodapé de Ismail Xavier - as palavras em negrito estavam em itálico, no 
original). 
58 Interessante notar que, logo na abertura do congresso, Rudolph Hess não fala para o 
público, nem mesmo quando começa a saudar o Führer. Nada garante que haja público, 
mesmo porque durante a gravação da fala das onze personalidades do partido, em nenhum 
momento aparece uma seqüência, ou uma tomada em grande ou médio plano, ou mesmo 
um travelling no qual o discursador apareça em meio à multidão (isso vai até 32’24’’). 
Speer, em suas memórias, sugeriu que os sentimentos devotados a Hitler pelos seus fiéis 
seguidores eram menos genuínos do que pareciam. Segundo ele, em seqüências gravadas 
sem público e nas quais serviu como cenarista (num cinema, segundo seu relato), esses 
ajudantes, como Hess, por exemplo, eram capazes de gritar a saudação ao Führer como se 
estivessem diante de mais de 30.000 pessoas. Leni Riefenstahl, por seu turno, nega essas 
informações, acusando Speer de estar com a memória embaralhada (muito educadamente, 
é verdade). Entretanto, não são poucas as pessoas que têm a impressão de que a resposta 
de Hitler à saudação de Hess foi inesperada, como se tamanha empolgação causasse 
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A exclusão de qualquer pessoa dessa seqüência da abertura oficial do congresso, diga-se, 

poderia significar sua perda de importância no eixo gravitacional do Führer59, ou mesmo o seu 

apagamento para a história vindoura do país. Desse modo, é digna de nota a maneira como a 

cineasta resolve prestigiar os líderes nazistas, permitindo-lhes agirem como “golens” falantes, 

numa atuação breve, porém dinâmica e pouco tediosa, de modo a não contaminar o ritmo do filme 

– o que, de certo, ocorreria se todos procedessem à leitura integral de suas intermináveis 

“profissões de fé”. Para equacionar a brutalidade da gritaria laudatória que, nesse caso, não teria 

caráter cênico, Riefenstahl faz surgirem na tela, em aproximadamente seis minutos, onze discursos, 

cada um deles antecedidos pelo nome do discursador escrito em letras trabalhadas e iluminadas, 

como se se tratasse do anúncio de artistas para um programa de circo ou coisa parecida – o anúncio 

luminoso de uma cervejaria, por exemplo. Ao escurecimento da tela sobre o rosto do primeiro, 

aparece o nome do segundo e, assim, sucessivamente, até que o décimo primeiro termine de falar. 

Note-se que pouco ou nada é possível tirar desses discursos, todos eles selecionados dentro 

daquilo que Leni Riefenstahl achava interessante para aparecer na tela. De todos aqueles que 

passaram pelo crivo aleatório da cineasta, com direito à sua meia dúzia de palavras e aos “trinta” 

segundos de fama, o mais importante parece ser, mesmo, o intelectual mór do NSDAP, o chamado 

Dr. Goebbels. No pequeno trecho em que atua, o ministro do Reich deixa muito clara sua posição a 

respeito da importância da palavra e da imagem como propaganda que, ao invés de atingirem como 

armas as trincheiras inimigas poderiam, antes, e fundamentalmente, conquistar o “coração do 

povo”. Atingir os objetivos do partido fazendo a sua mensagem chegar à população pela emoção, e 

não pela intelecção – eis a maior contribuição do nazismo ao mundo contemporâneo: a utilização 

da palavra, dos sons e das imagens, dentro da lógica da reprodução em série, para cativar em 

grande quantidade, para tornar claro e popular o que seria obscuro e hermético se fossem utilizados 

argumentos para isso. 

                                                                                                                                                                                 
surpresa e certa irritação ao líder. De qualquer modo, a defesa da cineasta no que concerne 
à fidelidade de Hess (v. Leni Riefenstahl, 1993, 572-5), pode ser entendida, acredito, 
como prova da simpatia que a artista devotava ao ex-aviador, mesmo porque essa tomada 
da abertura do Congresso, do modo como foi montada, dá grande destaque a Hess. 
59 Em sua autobiografia , Leni Riefenstahl narra histórias de perseguições de que teria sido 
vítima, tendo sua vida colocada em perigo, de acordo com a sua versão, em virtude do 
ciúmes que a sua influência sobre o líder causava nos militantes do sexo masculino 
(principalmente os cinegrafistas, e suas respectivas esposas) que esperavam, há anos, por 
uma aproximação ou uma chance de filmar.  
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Entretanto, por ora, o que deve ser ressaltado é a maneira como Leni Riefenstahl resolve o 

problema dos discursos de saudação, comuns em toda abertura de congressos partidários. Dessa 

seqüência causa impacto não apenas o discurso de Goebbels, mas a maneira como ele foi 

enquadrado, pois muito diferente do homem com um defeito congênito no pé, a impressão é a de 

que estamos diante de um jovem e brilhante intelectual em uniforme militar, o que é reforçado, em 

termos de imagem, pelo suporte que o colarinho com gravata dá à sua mirrada figura. Essa 

impressão, no entanto, dissipar-se-á, mais adiante, quando da tomada em plano geral do púlpito do 

estádio em que Hitler discursará às crianças. 

   *  *  * 

Considerações Finais do Capítulo 

 

Passados mais de vinte minutos de filme, Rudolph Hess60, o ex-aviador da guerra da 

Grande Guerra, apresentou o seu chefe. Ao invés de letras iluminadas, como os outros, Hess teve 

mais tempo de exposição e a honra de demonstrar, pessoalmente, sua admiração ao líder da nação. 

Por seu turno, Hitler ainda não pronunciou uma só palavra. Riefenstahl mantê-lo-á calado por mais 

dez minutos, como se nessa primeira meia hora de filme estivesse explorando todas as 

potencialidades da sua imagem, espreitando cada efeito que ela pudesse causar, sem ser 

incomodado pela palavra, com a qual, como sabia, ele mantinha apaixonada relação.  

Privado da arma com a qual normalmente atuava, a voz, Leni Riefenstahl explora todos os 

ângulos, expõe todos os trejeitos de Hitler, como se estivesse construindo, passo a passo, a história 

de um ser humano para além de tudo o que se dizia a seu respeito. De fato, a multidão calorosa que 

o recebe deixa perplexo quem, pelo cinema, tem a chance de perscrutar cada traço de sua 

fisionomia, e não consegue enxergar nada nele que permita entender a intensidade do seu carisma. 

Sobre essa potência do filme, qual seja, a de apresentar “o detalhe”, Siegfried Kracauer 

dizia que o cinema, de modo geral, buscava uma maneira de se “aproximar do mundo, de um modo 

da existência humana” (cf. comentário de Sorlin, 1996). A capacidade de observar proporcionada 

                                                           
60 Vale a pena reforçar o que foi dito acima, sobre o ex-aviador nascido em Alexandria. 
Mesmo nas seqüências em que apenas a presença de Hitler será exigida (como no discurso 
iniciado aos 57’), ainda assim, pouco antes, aos 56’40’’, Hess é o único ao lado do Führer 
no palanque. 
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pela fotografia e, em seguida, pelo cinema, poderia tornar as pessoas capazes de captar os gestos e 

os movimentos mais simples da natureza, permitindo o acesso a um modo da existência humana. 

Segundo afirmou em Theory of Film, o cinema, em sua preocupação com o detalhe, seria 

comparável à ciência pois, da mesma forma que ela, permitiria decompor o fenômeno em pequenas 

partículas, sensibilizando-nos às tremendas energias acumuladas nas microscópicas configurações 

da “matéria” filmada (ou do assunto principal abordado61). 

Todavia, para continuar com Kracauer, se o cinema revela configurações microscópicas, 

por outro lado revela, também, um olhar sobre os grandes objetos, como os planos abertos e os 

mais diversos panoramas. Dentre esses, um, particularmente, seria importante para o sociólogo: as 

massas – sobre as quais Kracauer achava deveria haver a maior atenção (cf. Kracauer, 1965: 50). 

Porém, “massa”  deveria ser entendida no seu sentido moderno, quer dizer, presumidas a partir da 

sua entrada na cena histórica, após a revolução industrial, que é quando ganham, nas palavras do 

autor, uma “... força social de primeira magnitude” decorrente, em grande parte, do seu caráter 

anônimo – e que preenche as cidades com o seu aspecto amorfo. Para o autor, isso já poderia ser 

visto nos “primitivos” de Lumière (que começaram captando, justamente, o movimento de pessoas 

aglomeradas e, mais ainda, a agitação presente no meio delas) e, mais tarde, nas antigas produções 

italianas, que “... mostrou (mostraram a Griffith) como as massas podem ser cinematicamente 

representadas. Os russos absorveram a lição e a aplicaram à sua própria maneira.” (Kracauer, 

1965: 50-1). 

Kracauer, para quem as grandes marchas filmadas por Leni Riefenstahl seriam tributárias 

dos encadeamentos geométricos (como por exemplo, os exércitos presentes em Os Nibelungos), de 

Lang, nesse ponto de sua análise refere-se às “massas” como o anônimo amorfo que serpenteia 

pelas ruas das cidades, surgindo com um vigor que só o cinema poderia vir a expressar. No 

entanto, o mesmo também poderia ser visto na maneira como a diretora filma a multidão na rua. 

Afinal, nessa primeira meia hora de filme, para cada uma das seqüências em que as pessoas 

aparecem num amontoado anônimo e amorfo, o que a cineasta faz é pontuar algumas faces, em 

close. A lição de Eiseinstein, no Encouraçado Potenkin, de “colar” na tela o primeiríssimo plano do 

rosto de uma mulher quando a turba malta desce as escadarias de Odessa, já era uma herança 

                                                           
61 V. Kracauer, 1965: 45 e segs.. No trecho em questão “...tremendas energias 
acumuladas nas microscópicas configurações da coisa...”, traduzi matter, do inglês, por 
“matéria” (cf. Kracauer, 1965: 50). 
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cinematográfica para a década de trinta. Usar o mesmo procedimento para mostrar rostos radiantes 

de felicidade, contra um sol forte, mas acolhedor, como decorrência da visão do líder, nisso 

Riefenstahl parece ser imbatível. Chegar até o rosto de cada um, na multidão, tirando-o do 

anonimato a que a Revolução Industrial o relegou, para continuar usando os termos de Kracauer, 

parece ser a contribuição de Leni Riefenstahl à idéia de que qualquer um pode aparecer na tela e 

fazer história: sejam as crianças sorrindo contra o céu claro, seja um “pançudo” ordenança 

graduado. Por isso, como é possível perceber, a multidão que espera a chegada do Führer em O 

Triunfo da Vontade é fotografada de perto, com a câmera baixa ou com a alta, não importa: o que 

importa é trazer novos rostos à tela, em primeiro plano. 

O próximo passo da cineasta é criar uma agonística na qual o seu ator possa atuar e 

empolgar. Cuidadosamente, Leni Riefenstahl construirá um espaço e um tempo diegético tal que a 

presença de Hitler, estudada até agora como se estivesse num laboratório, ganhe contornos 

místicos. Para isso, ela deverá, também, contar com uma atriz principal, a protagonista a ser salva 

pelo herói da trama macabra do antagonista histórico: “o ditame de Versalhes”. De que forma ela 

faz isso? 

Até o momento não houve um só discurso de Hitler. Que ele tenha conversado com o seu 

staff, com  a mulher que lhe entregou a criança, no início do seu passeio triunfal, ou com os 

homens perfilados para a sua inspeção, quanto a isso “parece” não haver dúvidas. O caminho e a 

direção escolhidos pela análise, entretanto, ou seja, o seu método, acabou colocando em 

perspectiva uma outra interpretação: a de que, para poder iniciar sua atuação, Hitler necessitava de 

ouvidos preparados. Se a exortação famosa que diz “aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que 

ouçam” dá conta de uma palavra que só atinge as pessoas preparadas para a verdade, nesse caso, 

ou seja, no congresso do NSDAP, não é mais necessário encontrar, recrutar ou preparar ouvidos 

aptos à verdade (a militância que está em Nuremberg, em princípio, já é composta pelos 

escolhidos), mas sobretudo estabelecer a personagem para a qual o herói deve falar: a massa. 

Como se viu, poucos foram os momentos até agora nos quais se pôde notar uma 

organização na multidão espalhada na rua. Um pouco antes do avião aterrissar, é certo, os fiéis 

seguidores parecem marchar ordenadamente em colunas (que é como diz o letreiro). Porém, salvo 

algumas tomadas em câmera baixa dos soldados SS, a população que o aguarda, no campo de 
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aviação, bem como aquela que o acompanha até o hotel, serpenteando pela cidade, pouco ou nada 

tem de organização – a não ser, claro, aquela estabelecida pelo tradicional cordão de isolamento. 

Nesse sentido, seguindo a interpretação desenrolada nos capítulos anteriores, a catarse das 

reuniões noturnas, em que os espectros brincam em torno das fogueiras, bem como o 

apaziguamento trazido pelas manhãs ensolaradas, em que todos passam pelo aprendizado do 

toque, apresenta a construção, realizada pela artista, da heroína com a qual Hitler conversa, 

contracena e, na história desse filme, já conseguiu salvar – vale lembrar mais uma vez que o filme 

O Triunfo da Vontade fala do renascimento, do momento após a conquista, em outras palavras, 

trata do triunfo conquistado, e não de uma vitória a ser buscada. Essa heroína é a Alemanha, 

representada, no filme, pela nação em forma de massa, ou a Nuremberg, que segreda o passado. A 

maneira como os indivíduos aparecem tocando-se mutuamente – primeiro, na cena de banho; 

depois, nas brincadeiras de reforço de pertença ao grupo - após a noite catártica, não é desprezível 

como elemento formador da protagonista da história: a massa nacional alemã. Do mesmo modo, o 

“passeio” pela cidade e a justaposição das fortalezas sobre o acampamento em relação à 

Nuremberg. Nas seqüências de Leni Riefenstahl para os planos do acampamento vê-se, primeiro, o 

despertar dos jovens; em seguida, barbeando-se, individualmente, diante de um pequeno 

espelho; depois, penteando-se uns aos outros; até que, ao final do trecho, todos aparecem 

amontoados, brincando e gritando.  

Os indivíduos ajuntados e amontoados na seqüência dos banhos, logo depois já estavam 

“em forma” e uniformizados para serem vistoriados pelo Führer e, em breve, marcharão 

encobertos por estandartes. Sem precisar fazer um filme histórico e sem cair na armadilha de fazer 

um “registro” (assustado) do evento (como provavelmente faria um cinegrafista do partido, 

temeroso de descontentar o líder), a cineasta acabou por apresentar, em sua obra, a volta ao todo do 

que estava separado, no caso, os indivíduos, o retorno à massa (militarizada) enquanto grupo 

(uniformizado). Ao fazer isso, fixou a imagem do passado (medieval, com seus castelos e pontes) 

no presente, oferecendo uma explicação imagética que apazigua o incômodo da separação. Por 

isso, ainda hoje, O Triunfo da Vontade é a maior expressão do movimento nacional-socialista, em 

termos de imagem. Não porque fala sobre o nazismo, mas porque ofereceu uma imagem de tempo 

no qual o sentimento fascista se ancora: a justaposição do passado ideal no futuro aproximado. 

Sobre essa imagem de tempo, no entanto, não apenas as fantasias românticas anti-capitalistas, da 

década de trinta, mas também a de nossos dias, se debruçam deixando-se fascinar por ela. 
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III. TEMPO E MOVIMENTO NAS IMAGENS DA “MASSA”  

 

PRÓLOGO 

Desde o início desta investigação, o caminho que resolvi adotar privilegia o cinema naquilo 

que ele oferece enquanto manifestação estética, ou seja, a exibição e a análise de um filme pelo 

tempo e o movimento de suas imagens. Nesses termos, não entrei na discussão sobre a  indústria 

do cinema e do fenômeno “massa”, nos filmes1, assim como tenho procurado evitar o caráter 

meramente ilustrativo do cinema, como se as imagens “falassem por si” e pudessem ilustrar, 

mostrar ou contar a história do nazismo à revelia do “olhar seletivo” de quem a estuda e interpreta. 

O que pretendo é trabalhar a “massa” como um elemento presente e constante na obra de 

Leni Riefenstahl, entendendo-a não como multidão (no caso, desde a população que recebe o líder 

e participa dos encontros do NSDAP até os seus fiéis seguidores uniformizados: SA, SS, e os 

jovens do poeta Schirach), mas como a imagem de uma multidão. Isso implica entendê-la no 

filme e pelo filme – o modo como é enquadrada, angulada, excluída do campo, decupada e 

apresentada no écran. Em alguns momentos, quando busco apontar a forte afinidade estabelecida 

entre a estética da cineasta e a cenografia (de rua) hitlerista, alguns aspectos históricos do 

movimento, claro, continuarão sendo apontados. No entanto, de maneira geral, a idéia é construir 

uma história a partir das imagens, tentando entender quais tipos de fantasia elas atualizam. 

Conquanto boa parte dos autores citados até agora tenham estabelecido uma via direta entre 

as manifestações fascistas e a assim chamada “cultura de massa”, como o leitor pôde perceber, no 

final do capítulo anterior, não enveredei pela discussão da massa enquanto conceito criado a partir 

da cultura na sociedade contemporânea. Para isso, remeteria os interessados diretamente à obra de 

Gabriel Cohn, Sociologia da Comunicação: Teoria e Ideologia, livro que, já em 1973, tinha o 

mérito de não apenas escavar os arredores do conceito, mostrando as noções e os preconceitos que 

em torno dele orbitam (ou são dele mesmo irradiados), como, também, estabelecer subsídios para 

                                                           
1 Além da já citada passagem de Umberto Eco, vale localizar a discussão de indústria 
cultural (uma contradição em termos, segundo Adorno) no texto “A indústria cultural”, 
na qual o autor (Adorno, 1986: 92 – 99) explica o uso que faz da expressão – utilizada 
pela primeira vez dois anos após o final da Segunda Guerra no livro Dialética do 
Esclarecimento, com Max Horkheimer (Adorno & Horkheimer, 1986). A menção à 
imagem cinematográfica como produto cultural, a referência é Prokop, 1986. 
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uma certa temperança na utilização dessa idéia, sob pena de fazer a análise perder a eficácia 

teórica.  

Sobre isso alertava também Umberto Eco, ainda que nesse caso de maneira muito mais 

mordaz e sarcástica, uma vez que desde a introdução de seu livro Apocalípticos e Integrados 

idéias como de cultura de massa, massa e homem-massa aparecerão sob a qualificação de 

“conceitos fetiche”. O motivo disso, segundo o autor italiano, é que o nascimento dessas “noções” 

revela a concomitância histórica entre a civilização democrática e os valores do igualitarismo (e, 

simultaneamente, da conscientização popular), de um lado, e o nascimento da imprensa, de outro. 

E ambos, como se sabe, ligados, mais cedo ou mais tarde, aos desdobramentos das revoluções 

burguesas. Portanto, o uso de um “conceito-fetiche”, como é o caso ainda da “indústria cultural” 

“...implica, no fundo, a incapacidade mesma de aceitar esses eventos históricos, e – com eles – a 

perspectiva de uma humanidade que saiba operar sobre a história.” (Eco, 1970: 14). 

Na visão desse autor, a crítica aos meios de comunicação de massa estão baseadas nas 

profecias altamente pessimistas e negativas em relação à cultura, algo como a repetição de uma 

tendência eterna do Antropos que se encontra cindido entre as pulsões de morte e as de vida. 

Assim, embora não se possa dizer que Cohn e Eco partilhem, ambos, do mesmo ponto de vista, a 

preocupação de ambos parece ser aquela mesma de Marx, para quem, ao invés de pregar contra as 

massas, fazendo reviver cadáveres históricos, melhor seria pensar o seu aparecimento sem excluir a 

história, sempre levando em consideração as circunstâncias que formam o homem, lutando para 

torná-las mais humanas.  

Em vista disso, procurei uma referência que lidasse com a imagem da massa e que, mesmo 

não estando associada ao cinema, pudesse oferecer um ponto de partida para a continuidade da 

análise. Em virtude dessa estratégia,  a obra com a qual dialoguei para tratar as imagens das 

manifestações de massa foi o livro de Elias Canetti, Massa e Poder, sobretudo devido às 

distinções “formais” que esse autor faz entre as noções de massa aberta e fechada, estabelecendo os 

símbolos de massa das mais variadas nações e, simultaneamente, salientando os seus emblemas 

tradicionais mais fortes, como o fogo, o mar, o rio, a chuva, a floresta, etc. De  minha parte, utilizei 

essas imagens de Canetti relacionadas à multidão, para realizar a aproximação necessária para a 

análise de como a multidão aparece no filme de Leni Riefenstahl. 



 166

Isso foi providencial, uma vez as imagens “encadeadas” dos filmes sugerirem certas 

particularidades da tradição cultural alemã e, mais ainda, também guardarem certas afinidades com 

as práticas cotidianas nazistas. Nesses termos, não foi minha intenção conceituar, ou pensar a 

“massa”, a “multidão”, ou um “ajuntamento de pessoas” como uma entidade política e cultural e, 

nem mesmo, como fez Kracauer, como uma “personagem” anônima, porém quase onipresente, 

desde a revolução industrial. Sem dúvida, isso pode de ser feito, desde que se tome o cuidado 

necessário  para não fazer do filme uma mera ilustração de um conceito2, ou de um determinado 

momento social e histórico, conhecido como nazismo.  

A escolha  pelas idéias de Canetti, embora estejam concentradas em apenas um dos tópicos 

desta parte e, posteriormente, vez ou outra apareçam citadas, fundamentam uma interpretação que 

percorrerá todo o capítulo: a associação entre o “exército” e a “floresta”. A vantagem que Massa e 

Poder oferece é apresentar um estudo matizado, sobre diversos símbolos e imagens presentes na 

Alemanha, de um ponto de vista que, em princípio, chamaria de “a partir da forma” e cuja 

perspectiva poderia embasar algumas das “idéias” presentes nos “documentários” de Riefenstahl: a 

multidão organizada sob a “forma da floresta”, por exemplo, está muito mais próxima de um filme 

como O Triunfo da Vontade (mas também nas duas aberturas de Olympia) do que os símbolos que 

poderiam vir a encerrá-lo como mais um dos famosos “filmes de montanha”, da época. 

O que faço, então, é utilizar a taxinomia para referir-me à manifestação da multidão, na 

tela, de acordo com a forma como apareceu enquadrada, a saber, como rio, campo de trigo, etc., 

mas, fundamentalmente, como ficará justificado mais abaixo, como uma floresta. Fiz isso para 

seguir à risca o cuidado metodológico na análise da imagem, de que não se trata da multidão, mas 

da imagem cinematográfica da multidão. No caso de Kracauer, citado anteriormente, não havia a 

preocupação de classificar as  imagens de multidão, em virtude do enfoque e do escopo adotados 

pelo autor, qual seja, entender a potência do filme como uma forma de aproximação a um dos 

modos da existência humana. Essa observação não significa apontar erro ou falha no trabalho do 

sociólogo alemão - não teria sentido proceder assim -, apenas se quer deixar claro não ser justo 

                                                           
2 O conceito de massa ou de nazismo, em si, já são uma imagem – porém,  mental, 
apreendida a partir de um texto, de uma aula,  etc.. Utilizar um filme para ilustrar o 
conceito é eliminar o aspecto virtual que toda idéia porta e, dessa maneira, o afeto que 
causa em quem a lê, que é o que permite que ela seja sempre atualizada, em diferentes 
épocas. Sobre esse efeito de confirmação da imagem (fotográfica e cinematográfica) v. 
Metodologia. 
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esperar de sua teoria do filme algo que não estava presente em sua preocupação e em seu 

procedimento de análise. 

Esse aviso é importante, já que o conceito de massa é ainda muito mais antigo do que sua 

utilização no campo da “produção cultural” – sobretudo na psicologia e na sociologia. Autores 

clássicos e que merecem ser revisitados, como Gustave Le Bon, por exemplo, bem como a crítica 

de Freud a essa abordagem em “Psicologia das Massas e análise do Ego” - retomada, depois, por 

Adorno (inclusive no texto utilizado nesta tese, 1986: 33) -, como também a obra de Ortega Y 

Gasset (1956); e a de Riesmann (1971), A Multidão Solitária; constituem uma preocupação que 

trafega nessa zona de inesgotável interesse que é o da relação entre o indivíduo (seja ele agente, 

ator, pessoa, um simulacro, uma nulidade, o homem ou a  mulher, etc.) e a massa (seja ela lugar da 

identificação, da solidão, de ocupar espaços deixados pela minoria, de uma forma de ser do 

homem, etc.), e a sociedade moderna (entendida, aqui, como um sempre atualizado modus de ser 

de odie). Além disso, como se viu no capítulo anterior, sempre que um conceito desse campo 

necessitar ser aclarado, como foi o caso de Mannheim (privaticidade e interiorização), isso será 

feito imediatamente, no próprio texto ou em nota de rodapé. 

Outra distinção que deixo de operar e que também seria importante num estudo que tivesse 

como objeto a “reunião de pessoas” num determinado espaço contíguo (ou não, no caso dos média 

de telepresença), é a estabelecida entre turba, multidão, público e audiência. Procedi dessa forma 

pois o traço predominante em cada uma dessas noções (a atenção, no caso da audiência; a 

intensidade da atenção, no público; a passividade e a quantidade, na multidão; a instabilidade e 

perspectiva de uma ação coletiva, na turba ) permite passar de uma a outra sem causar nenhum 

problema de mediação conceitual em relação ao escopo da argumentação desta tese3. 

A escolha do húngaro Elias Canetti, autor associado ao ensaio (literário, filosófico e 

sociológico) e sem relação mais íntima com a pesquisa cinematográfica revela, justamente, a 

preocupação deste trabalho, ou seja, explorar as imagens da obra de Leni Riefenstahl na sua 

capacidade de gerarem novas imagens e conceitos, suscitando e provocando o pensamento, 

atualizando elementos que estavam presentes de modo virtual, trazendo à tona novas idéias e 

significações sempre que é exibida – o momento no qual a arte se realiza, segundo Pareyson (ver 

                                                           
3 Sobre público, turba, multidão e audiência, v. Silva, 1987. Para público como tendo raiz 
etimológica em púbere, v. Andrade, 1989. No entanto, o Dicionário Etimológico de 
Antonio Geraldo Cunha não registra essa origem. 
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Metodologia). Assim, para retornar ao filme e apresentar aquela a quem chamei de “a 

protagonista”, com a qual Hitler dialoga, a saber “a massa organizada”, farei uma breve passagem 

pelas idéias de Canetti, de modo a torná-las efetivas para a discussão em pauta. 

   *  *  *  

Segundo Elias Canetti, a massa natural é a massa aberta, quer dizer, os ajuntamentos de 

pessoas que nascem de um pequeno agrupamento e que, de repente, estão ali constituídas e atraem 

cada vez mais toda e qualquer espécie que tenha a forma humana. 

 “Ela não reconhece casas, portas ou fechaduras; aqueles que se fecham 

a ela são-lhes suspeitos. A palavra aberta deve ser entendida aqui em 

todos os seus sentidos: tal massa o é em toda a parte e em todas as 

direções. A massa aberta existe tão-somente enquanto cresce. Sua 

desintegração principia assim que ela pára de crescer.” (Canetti, 1995: 

15 – grifo em itálico, no original). 

Para o autor, essa seria a massa original, uma vez que é assim que ela se forma, tomando, 

depois, características determinadas, em grande parte, pela necessidade (sociológica) de 

preservação, ou melhor, de durabilidade. Se a desintegração é certa e um ajuntamento termina da 

mesma maneira como começa, ou seja, rapidamente, a necessidade de mantê-lo por mais tempo irá 

exigir a criação de fronteiras que contenham a deserção. É o que virá a ocorrer nas massas 

fechadas, que renunciam ao crescimento numérico pela durabilidade determinada. 

 “A massa fechada se fixa. Ela cria um lugar para si na medida em que 

se limita; o espaço que vai preencher foi-lhe destinado. Tal espaço é 

comparável a um vaso no qual se derrama um líquido: sabe-se de 

antemão a quantidade de líquido que ele comporta. Os acessos a esse 

espaço são em número limitado; não se pode adentrá-lo em um ponto 

qualquer. A fronteira é respeitada, seja ela de pedra ou de alvenaria. 

Talvez um ato particular de admissão seja necessário; talvez tenha-se de 

pagar uma certa quantia pelo ingresso. Uma vez preenchido o espaço, 

apresentando-se ele denso o suficiente, ninguém mais pode entrar, e 

ainda que transborde de gente, o principal segue sendo a massa densa no 
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interior do espaço fechado, massa esta à qual não pertencem de fato os 

que ficaram do lado de fora.” (Canetti, 1995: 15). 

Exemplos fortes de manifestação imagética da massa fechada podem ser vistos nos filmes 

de Riefenstahl: o exército é um receptáculo de massa amorfa, sendo as paradas militares de rua 

nada mais que a exibição soberana da forma que esta tomou. O mesmo pode ser visto, também, nos 

estádios - locais em que ou o líder estará discursando (O Triunfo da Vontade) ou, como em boa 

parte de Olympia, os jogos olímpicos de 1936 estarão sendo realizados4.  

Em todos esses exemplos, há um espaço para o fluxo e o refluxo da multidão. Se a massa 

aberta era um ajuntamento que ocorria no tempo – pois importava menos o lugar do que o tempo 

em que o grupo eventual ali permaneceria -, a fechada, ao investir na durabilidade, administra o 

tempo e o espaço, inserindo um cronograma, um calendário de reuniões, instaurando algo 

particular apenas a ela: a repetição. Todos sabem da forte impressão causada pelo espaço vazio 

quando este ainda está à espera da multidão que o tomará por completo, como é o caso de 

anfiteatros, salas de aula, pátios de escola, as ruas de comércio nos finais de semana, os estádios 

quando não há jogos, etc. Em contrapartida, para ali estar é necessário um passaporte: desde um 

simples ingresso pago com o lugar pré indicado ou até, no limite, fazer parte de uma só “raça”. 

Entretanto, a massa fechada não é mero ajuntamento, uma porção de gente tomando para si, 

de tempos em tempos, espaços pré-construídos para festas, jogos, etc. Ao contrário, a massa 

fechada, ao administrar o tempo e o espaço das aglomerações, oferece ao seu membro a sensação 

de que não está sozinho, de que faz parte, de que não há impertinência alguma na sua vida (salvo, é 

certo, se ele não possuir o passaporte adequado). Essa unidade em relação a um todo, segundo o 

autor, é o que mais aproxima a idéia de nação e a da massa, ou dos símbolos da massa (Canetti, 

1995: 168) - e, portanto, é o melhor caminho para entender porque as pessoas podem lutar e morrer 

por alguma coisa, como se todos pertencessem a apenas um grupo, uma nação, uma religião. 

Ao sentimento nacional importa pouco a geografia, a língua ou a história, embora cada um 

desses elementos sejam invocados mais cedo ou mais tarde, em comícios ou em grandes 

convocações, seja para a guerra, para a missa ou para o esporte. O que mais importa é justamente a 

                                                           
4 Aos 41’48, mais adiante, portanto, as folhas de uma árvore, de um lado da tela, e um 
casaco abraçado a um poste, de outro, parecem mostrar uma seqüência de “enchente”, tal 
a maneira como as pessoas são levadas pelas “corredeiras”, como se “formassem” uma 
“massa líquida” passando pela rua. 
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sensação religiosa de unidade, e a unidade mais ampla à qual o indivíduo se sente ligado é sempre 

representada por um “símbolo de massa” (o fogo, a chuva, a floresta, o mar, o vento, o trigo, etc.), 

cujas características simbólicas se confundem com as “...idéias e sentimentos que as nações 

possuem em relação a si próprias” (Canetti, 1995: 169). 

 “Contudo, eles jamais figuram cruamente, jamais aparecem sozinhos: o 

membro de uma nação vê-se sempre, travestido à sua maneira, em 

contato permanente com um determinado símbolo de massa que se tenha 

feito o mais importante para sua nação. No retorno regular deste, em seu 

aparecimento quando o momento exige, reside a continuidade do 

sentimento nacional. É juntamente com ele, e somente com ele, que a 

autoconsciência de uma nação se modifica. Esse símbolo é mais mutável 

do que se pensa, podendo-se extrair daí alguma esperança de que a 

humanidade siga existindo.” (Canetti, 1995: 169 – grifos em itálico, no 

original). 

No caso alemão, segundo Canetti, o símbolo de massa imbatível era o exército; mas não um 

exército qualquer, senão a própria “floresta em marcha”, aquelas nas quais as árvores possuem 

“...o caráter rígido e paralelo...” decorrentes de sua qualidade de serem eretas e densas – e que 

impressionam em virtude de sua inabalável harmonia, ao contrário das florestas tropicais, “...onde 

as plantas trepadeiras emaranham-se , crescendo em todas as direções.” (cf. Canetti, 1995: 171)5. 

                                                           
5 Sigo, aqui, a argumentação do autor. Entretanto, só como um aviso ao leitor que vai 
construindo na mente uma imagem de floresta, vale lembrar que a Alemanha, de fato, 
possui um quarto de seu território coberto por Florestas, sendo a mais famosa dentre elas a 
Floresta negra, mais ao sul do país. Porém, também ao sul, o Jura Suábio possui floresta 
fechada de pinheiros, além de um terreno no qual se encontram emaranhados de plantas – 
o que talvez não siga tão à risca a descrição de Canetti. Mesmo assim, a idéia corrente, 
desde Tácito, é de que a Alemanha, ou os germânicos, possuem forte ligação com a 
floresta. Vale notar, também, que não há um padrão em pelos menos dois filmes de Lang: 
a floresta na qual Siegfried penetra (Os Nibelungos – parte I) tem as árvores retas e 
enfileiradas; a de O Homem Que Quis Matar Hitler é escura e de galhos retorcidos. Um 
último apontamento sobre a relação entre a floresta, o passado recente e o presente 
alemão, ainda que este último não seja explorado nesta tese, tem a ver com a celeuma em 
torno da descoberta, em visão aérea, do símbolo nazista formado pela folhagem de 
algumas árvores. A informação, divulgada em jornal televisivo, dá conta de que há um 
grande número de árvores na Alemanha que correm o risco de serem destruídas devido ao 
fato de, no outono, suas folhas, de tons entre o amarelo e o vermelho, formarem o desenho 
de enormes suásticas, plantadas com esse fito na época áurea de Hitler. Ainda de acordo 
com a fonte de notícia, os alemães estão divididos, uma vez a funesta lembrança estar 
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Em vista disso, Canetti diz que o jovem que um dia saiu de casa para ter consigo na floresta – 

sendo lá o lugar onde poderia estabelecer contato com seus antepassados, sua história e, desse 

modo, recuperar a alegria de pertencer a algo maior e, acima de tudo, sonhar -, prenunciou, de 

algum modo, a acolhida que a juventude alemã teve no exército. Se a caserna e a vida militar tem 

um significado tão forte na Alemanha, isso se deve ao fato de que entre os alemães esta significou 

“...a vida e a luminosidade da floresta ...” onde “...ele (o jovem alemão) não sentia medo; sentia-

se protegido; sentia-se um entre muitos. O caráter íngreme e retilíneo das árvores, ele o 

transformou em regra para si.” (Canetti, 1995: 172). 

Se nos capítulos anteriores fiz as análises culminarem nas ruínas de pedra, estampada no 

seu último reduto, qual seja, o corpo humano – o talhe indefectível do homem SS -; tentarei 

mostrar como, agora, o enfoque culminará com os símbolos de massa. E isso de tal modo que o 

belíssimo plano de câmera baixa, aos 32’30’’, em que um soldado tomado contra o céu claro (o 

fundo é branco), empunhando uma bandeira (provavelmente no extracampo), e com os olhos 

obscurecidos pelo quepe, deixando ver apenas o nariz e o queixo – este último com uma cova que 

mais parece uma pedra trincada – ao invés de uma figura pétrea, de um Golem, ou de uma ruína, 

também poderá atualizar a imagem de uma árvore protetora, em virtude dos encadeamentos a partir 

de agora propostos pela cineasta. Isso não significa que ele deixa de se pedra, pois o que está em 

jogo não é a pedra, em si, mas o caráter da dureza, da fortaleza, da ruína a ela associado - e que 

também está à idéia de floresta. Consoante a isso, a imagem do corpo do militante nazista 

ofereceria a idéia de que o novo homem deveria ser duro, confiável e de vontade pétrea, como uma 

rocha; e altivo, soberano, soberbo, ereto, bondoso e protetor, como as árvores da floresta. 

Por outro lado, se a noite e o amanhecer já foram apresentados, esses elementos voltarão a 

ser mostrados de maneira cada vez mais contundente nos próximos encadeamentos. As noites, 

diga-se rapidamente, não abandonam as festas do congresso do NSDAP, sendo presença constante 

no filme de Riefenstahl. Invariavelmente, elas assumem o papel de abóbada, de colunas ou das 

paredes para os grandes rituais de fumaça e fogo, música e fogueira. As tomadas que mostram a 

camaradagem dos SA, um monstro de várias cabeças, ou as sombras levantadas do chão, como que 

renascidas do mundo ctônico, povoando a tela de espectros (mortos e vivos) que entoam canções 

em volta do fogo, inspiram pavor e candura, arrepios e aconchego, presságios terríveis associados à 

                                                                                                                                                                                 
indissociavelmente ligada às árvores, objeto de proteção das entidades civis organizadas 
(In Jornal da Band - 04.12.00, edição noturna - TV Bandeirantes). 
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noite, bem como o desejo irresistível de estarem todos os indivíduos juntos numa festa de 

camaradas.  

Como analisado no capítulo anterior, o primeiro amanhecer, quando os homens ainda 

dormiam, as únicas personagens a parecerem acordadas eram as mulheres que preparavam o café e 

as crianças que, proibidas de saírem à noite, haviam acordado cedo. Essas crianças, tanto quanto as 

mulheres preparando a refeição matinal, não aparecem na tela. Entretanto, é essa a ambiência 

proporcionada pelo filme, reforçada pelo travelling feito pela equipe de Leni Riefenstahl, pois a 

cidade clara e deserta – sem fogo, sem fumaça (exceto a das chaminés das casas), sem automóveis, 

sem o êxtase da multidão ou a presença do Führer - contrasta com a passagem da primeira noite,  

carregada e esfumaçada. E não deixa de ser interessante apontar que o travelling pela cidade, feito 

logo cedo, traz de volta o mundo infantil das crianças proibidas de participar do mundo de músicas, 

sombras e fogueiras dos adultos. 

 

3.1 O cosmo agrícola6  

A abertura dessa nova seqüência ficará por conta de uma variação do pavilhão nazista, uma 

vez que não será a suástica a aparecer no raiar dessa nova imagem, mas uma outra, onde duas 

espigas de trigo parecem brotar do cabo de uma pá levantada, colocada na vertical - aparição essa, 

diga-se, que remete tanto à bandeira nazista com a cruz gamada, quanto às asas abertas de uma 

águia, elementos presentes no início de quase todas as seqüências do filme. Em ambos os casos, no 

entanto, da bandeira e da águia, é interessante notar que, cada vez mais, elas são apresentadas 

como o símbolo do Reich e, desse modo, do próprio Führer, havendo constante intercâmbio de 

suas respectivas imagens no que diz respeito à representação da nação alemã.  

Por esse motivo, em vários momentos do filme, e em posições diversas, tanto uma como a 

outra aparecerão muitas vezes: seja como uma esfinge, no caso da rainha das aves, a pedir a 

decifração de um enigma cuja solução não passa pela palavra; seja como o espírito coletivo, caso 

das flâmulas, tremulando majestosamente contra o céu alemão, um êxtase que comunga com as 

forças impositivas da natureza (como o vento, por exemplo). 

                                                           
6 32’25’’: justaposição da bandeira tremulando sobre o último discurso da seqüência 
anterior. 
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Na bandeira, aparecem desenhados, como se pode ver, o trigo e a pá, elementos que se 

relacionam, imediatamente, com o campo alemão – ainda que seja possível dizer que a pá é um 

instrumento de trabalho que ultrapassa as fronteiras do rural, uma vez também ter servido para a 

construção dos grandes centros urbanos. Isso é importante frisar, pois a idéia subjacente ao 

hipernaturalismo (consoante o termo criado por Palmier) artístico da era nazista estava todo 

voltado para o campo. Nesse caso, conforme mostrarei adiante, a pá, embora seja um instrumento 

de trabalho associado à construção civil, aparecerá nas mãos de soldados que, na tela, estarão 

representando os homens do campo. De todo modo, nesse ponto do filme, a principal característica, 

que vale a pena ser explorada, é a semelhança entre essa nova flâmula e a suástica – decorrente, em 

grande parte, do forte caráter camponês e agrícola dos planos seguintes. Explico. 

Segundo uma “hipótese” levantada por Reich no livro A Psicologia das Massas do 

Fascismo, a cruz gamada possuiria forte conotação sexual (a origem da posição cruzada das duas 

letras gama viria daí) e, mais ainda, esse aspecto estaria ligado, originariamente, às culturas onde a 

adoração às divindades relacionadas à fertilidade da terra tinha sido uma prática comum. Nesse 

sentido, segundo o autor, a cruz gamada faria referência às manifestações sexuais ligadas ao 

mundo agrário e agrícola, uma vez que representariam o movimento próprio da reprodução num 

desenho cujo esquema é o de um casal “fazendo sexo”7. 

A interpretação do autor é deveras curiosa, criativa e, como se pode ver, procedente, na 

relação que estabelece entre o rito iniciático sexual, ligado à reprodução, e o mundo agrícola. Isso 

porque se a fertilidade está associada à terra, à mulher, ao útero, à lua, à noite, por seu turno, o 

gozo masculino, concebido como força seminal fecundante, estará associado imediatamente ao sol, 

elemento masculino nas mais variadas culturas.  

Se é levado em conta as imagens produzidas durante o nazismo, abordado no prólogo do 

capítulo II, será fácil perceber que o padrão nazista de mulher, repetido nas gravuras, fotografias, 

quadros e filmes, é o da camponesa de seios fartos e cadeiras largas, apta para a geração e a 

                                                           
7 Para que se possa proceder ao desenho mental dessa figura, o ponto de cruzamento da 
suástica seria o local do contato entre o pênis de um homem que está em pé, com a vagina 
de mulher que está deitada. Para efetuar o registro de uma outra procedência (a da assim 
chamada Teoria Crítica), vale lembrar que a cruz gamada – como caveira e como cruz 
esquartejada, ao mesmo tempo (cf. Adorno & Horkheimer, 1986: 173) - emplaca o signo 
da calamidade triunfal – para tomar emprestado o espírito dos textos dos dois autores – no 
qual a destruição e a regressão contida na própria civilização deve ser realizada não 
apenas com a morte, mas com o esquartejamento do corpo e do pensamento. 
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amamentação - presa à casa e à provisão do lar (daí a característica da casa como receptáculo e a 

sua associação à vagina8 e ao útero) -  ao passo que o homem é o que está fora, trabalhando 

(fertilizando) e protegendo (velando) a colheita abundante. Não espanta, portanto, que, visto por 

esse prisma, o mundo agrícola possa estar relacionado ao conteúdo sexual subjacente ao desenho 

da cruz gamada. Afinal, a repressão sexual, imaginada por Reich como um dos motivos de base na 

escolha da juventude pelo nazismo, ao invés do comunismo, teria fixado as práticas nazistas a 

elementos sexuais masculinos e femininos arcaicos, em que a ligação do homem à nação se daria 

em termos de estrito dever. Desejoso de voltar ao abraço oceânico da (terra) mãe geradora, aquela 

que espera dentro do lar, tudo o que colocasse em dúvida essa possibilidade deveria ser extirpado. 

Voltando ao filme, é altamente sugestivo o plano imediato que sucede a bandeira e que se 

inicia com a apresentação dos trabalhadores do campo, seguros sobre suas botas e apoiados em 

ferramentas ordenadamente manipuladas, perfilados, como um exército munido de pás, à espera da 

saudação do comandante em chefe não só das forças armadas, mas do espírito da Alemanha - que 

melhor se manifesta, como se verá oportunamente, na idéia de que só o trabalho liberta e dignifica, 

particularmente o agrícola. Se, de fato, Reich estava certo, os pontos de contato entre a ênfase na 

agricultura, no culto à terra, e na forte carga (de repressão) sexual aí envolvida põem na tela uma 

situação altamente erótica, o que seria um atrativo irresistível a jogar ao lado desse desenho que é, 

ainda hoje, um dos mais impactantes do século XX: a suástica nazista9. 

 

3.2 Os homens trabalhadores 

 Contudo, o filme que estou analisando foi rodado em 1934 – antes, portanto, do 

rearmamento alemão. Digo isso porque, normalmente, essa obra tem servido, bem como serviu, 

muitas vezes, para ilustrar a presença bélica da Alemanha nas telas de cinema, anunciando e 

identificando o inimigo a ser combatido desde pelo menos a série americana Porque Nós Lutamos, 

                                                           
8 Em relação às associações entre o princípio de envaginação e o fálico, v. Virilio, 1996b 
que contrapõe a construção de edifícios (“falo”), às auto-estradas e o transporte 
(“vaginas”). Por esse prisma, os projetos arquitetônicos e urbanos nazistas (monumentais), 
deveriam se completar com as auto-estradas, projetadas para o volkswagen e o turismo, ou 
seja, o prazer, uma vez que levariam o homem de volta ao campo. 
9 Já mencionei, em capítulo anterior, que Leni Riefenstahl foi comparada, por um 
jornalista americano, Walter Winchell, à suástica “...ela é tão bonita quanto a suástica” 
(ver “Apresentação de Leni Riefenstahl”).  
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realizada entre 1942 e 1945 (inclusive por Frank Capra), que utilizou seqüências da obra de 

Riefenstahl. 

 Entretanto, vale salientar que, nesse ponto do filme, o congresso nazista ainda fala do 

“renascimento alemão”, não da guerra. Portanto, ao invés de soldados uniformizados como num 

exército, ali estão os homens-trabalhadores (que é como Hitler se dirige a eles em seu primeiro 

discurso). Entretanto, como é difícil não reparar, eles se vestem como soldados e, mais ainda, 

obedecem a movimentos ritmados de exército, formando o tríptico nazista pelo qual a Alemanha 

seria apresentada ao mundo: o dos homens-trabalhadores-soldados10. 

Tomadas por esse prisma, as homenagens prestadas aos heróis que caíram nos conflitos em 

que a Alemanha esteve envolvida (as batalhas de Langemark, Tannenberg, Liége, Verdun, Somme, 

Duna e Flandres), antes de apontarem para o desejo belicista germânico, surgem no filme como o 

outro elemento da divisa sangue e solo, representado pelas bandeiras que são respeitosamente 

abaixadas e, de repente, erguidas com vigor. O sangue derramado nas batalhas irriga o solo 

alemão, donde há de florescer uma nova era para a nação, em que todos sejam apenas um corpo, 

uniforme, teso e com apenas uma face – não outra senão aquela de Hitler, que aparece 

freqüentemente em primeiro plano sempre que as palavras “Alemanha” e “nação” são cantadas11. 

Não se pode esquecer que os conflitos europeus na “era industrial”, ou melhor seria dizer, 

após Napoleão, colocando frente a frente alemães, franceses e ingleses, são a maioria dentre as 74 

guerras internacionais ocorridas entre 1816 e 1965, sendo que a Grande Guerra foi uma daquelas 

em que houve maior número de baixas12. Particularmente importante, as batalhas de Verdun (entre 

fevereiro e julho de 1916), em que lutaram dois milhões de homens, chegando a 1 milhão o 

                                                           
10 A personagem de Marcello Mastroianni no filme Una Giornata Particolare (Um Dia 
Muito Especial), de Ettore Scola, localiza bem o problema da inadequação no mundo 
fascista (o enredo se passa durante a visita do Führer ao Duce) ao dizer que todo homem é 
marido, pai e soldado. Ele, como homoerótico e intelectual, não poderia ter sido nenhum 
dos três. 
11 Fisionomias de anônimos aparecem inúmeras vezes na tela, como se viu até agora. 
Nesses momentos, a idéia é a de que a diretora não filma o informe, mas algo 
perfeitamente identificável, com primeiros planos muito generosos. Paulatinamente, 
entretanto, os rostos ganharão cada vez menos contornos e darão lugar a uma só face, a do 
Führer. 
12 Os quatro conflitos com as maiores baixas ocorreram, todos, no século XX, “o do 
massacre”: as duas grandes guerras, a Guerra do Japão contra a China (1937-9) e a Guerra 
da Coréia. Desde Napoleão, a guerra que mais ceifara vidas tinha sido a franco-prussiana, 
com 150 mil mortes, entre 1870 – 1871. 
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número de baixas – e que teve como escopo inicial a tentativa (frustrada) da Alemanha de furar o 

bloqueio na região de Verdun13 - representaram um dos maiores morticínios da história das 

guerras. 

 No entanto, voltando à parada militar, além do quepe, das insígnias, dos cintos e das botas, 

a pá, a ferramenta de trabalho que estabelece o contato produtivo do homem com o solo (ou, se se 

quiser, que o mantém ligado à terra), é o único elemento presente nessa seqüência a apresentar 

mínima correspondência com o discurso do Führer – uma saudação aos trabalhadores, ao trabalho 

realizado no campo, e uma admoestação contra a luta de classes, pois o novo conceito a nortear o 

país será o da harmonia proporcionada pelo trabalho. Como em breve ficaria famosa, a frase escrita 

no portão de entrada de Auschwitz é tributária dessa “boa nova” trazida pelo renascimento alemão: 

“só o trabalho liberta” (e a limpeza, também, como vimos). Ocorre que, nessa altura do filme, as 

pás aparecem como elemento dissonante, quase como um chiste, até óbvio demais, sobretudo 

quando o chefe de campo comanda: “apresentar pás” e “descansar pás”, ao que é de pronto 

obedecido pelos movimentos treinados dos soldados que estão acostumados a “apresentar armas” e 

“descansar armas”. 

 No entanto, não se trata propriamente de um chiste, pois se o silêncio “gritante” que 

provém dos milhares de homens perfilados é marcialmente rompido pelo levar as pás ao ombro e, 

posteriormente, ao chão, isso ocorre em virtude da proibição de Versalhes quanto ao rearmamento 

do exército alemão. A substituição das armas nos ombros dos soldados pelas pás na mão de 

trabalhadores, ao invés de representar o desejo pela guerra mostra o sentimento ali presente (e que 

era intuito disseminar para o mundo) de que o Führer era a águia da paz, e a perspectiva da nação 

era a da reconstrução pelos valores do trabalho, e não da destruição pela luta de classes14. Por 

                                                           
13 A batalha dos britânicos em Somme, para forçar os alemães a desistirem de Verdun, 
levou 420 mil vidas, sendo 60 mil só no primeiro dia de combate. Nas palavras do 
historiador inglês, a respeito dessas duas batalhas, “Milhões de homens ficavam uns 
diante dos outros nos parapeitos de trincheiras barricadas com sacos de areia, sob as 
quais viviam como – e com – ratos e piolhos. De vez em quando seus generais 
procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de 
artilharia (...) ‘amaciavam’ o inimigo e o mandavam para baixo da terra, até que no 
momento certo levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente, protegido por 
rolos e teias de arame farpado, para a ‘terra de ninguém’, (...) e avançavam sobre as 
metralhadoras que os ceifavam, como eles sabiam que aconteceria.” (Hobsbawn, 1995: 
32). 
14 Uma observação deve ser feita sobre isso. O filme de Walther Ruttmann apresenta, na 
sinfonia de um dia da cidade de Berlim, soldados armados marchando, em 1927.  
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outro lado, em nenhum outro momento a encenação é levada tão longe quanto nesse ponto do 

filme, em que Hitler entabula um diálogo com a “massa”. Agora desenhada geometricamente no 

estádio lotado, ela não apenas obedece os movimentos marciais como, também, conversa com o 

Führer, num “jogral” muito bem ensaiado no qual um dos jovens homens-trabalhadores-soldados 

não apenas repete a fala decorada como, sobretudo, a interpreta com convicção “quase” 

expressionista, contorcendo o rosto e revirando os olhos – efeito esse, aliás, que só poderia ter sido 

obtido e captado pelo cinema15. 

 Leni Riefenstahl sempre sustentou não ter utilizado atores no filme. Todavia, o espaço 

dentro do gigantesco estádio contava com a presença de câmeras e cinegrafistas, em lugares 

estratégicos, de modo a poderem filmar várias seqüências simultaneamente, sem o que, aliás, a 

diretora teria dificuldades na montagem. Interessante notar mais uma vez que, embora em meio a 

uma “massa” geometricamente definida, a pergunta arremessada ao ar “de onde você vem, 

camarada”, não apenas traz forte apelo e acento cênico, como também são ambas, pergunta e 

resposta, dadas por uma fisionomia que está distinta do todo, numa demonstração de que Leni 

Riefenstahl filma, ali, uma multidão que tem rosto, voz e, portanto, é identificável16. Justamente 

por esses homens serem individualizados é que servem como matéria para formar “uma só nação”. 

                                                           
15 Esse “jogral”, termo utilizado na falta de outro melhor, tem início aos 33’36 e é 
marcado pela chamada “De onde você vem, camarada?”. Note-se, também, que a câmera 
apresenta o militante que faz a pergunta estando no meio de seus camaradas, anunciando 
uma imagem cada vez mais presente nas reuniões flagradas pelo filme, qual seja, a da 
floresta. O rapaz parece conversar com Hitler com uma voz que vem das florestas – ao 
responderem,  é como se as vozes de seus camaradas viessem das várias florestas 
espalhadas pelo país, do interior de cada uma delas, como se todos os rapazes pudessem se 
comunicar pela vibração contínua que, brotando não importa em que ponto da floresta, 
atingiria, em pouco tempo, todas as árvores (soldados) da nação. 
16 Ao fim do primeiro jogral (há duas falas intercaladas por alguns segundos), o rosto de 
Hitler tomará a tela de assalto num primeiríssimo plano, como se fosse uma rocha a 
imprimir vigor e serenidade, pois é essa história que se está querendo contar, não de um 
general com sede de sangue pronto para iludir a massa amorfa. Ao contrário, se é possível 
ver Hitler discursando para um oceano de uniformes escuros que envolvem o seu palanque 
graças a um travelling que mostra um plano seqüência bem aberto, de outro lado, também 
é possível ver a forma e o desenho dos rostos, assim como era possível vê-los nas tomadas 
iniciais, em que a multidão vai esperar Hitler no campo de aviação. Aliás, os travellings 
realizados pelos cinegrafistas, e mantidos por Leni Riefenstahl, parecem responder à 
seguinte pergunta: “mas afinal, quem são todos esses homens perfilados”? E a resposta 
são os travellings que passam em revista o maior número de fisionomias: mais velhos, 
mais novos, dentes feios, rostos sérios, olhares absortos ou displicentes (como o do rapaz 
que acompanha a câmera, quase a perguntar “mas o que isso está fazendo aqui?”), bigodes 
como o do Führer, etc. 
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O movimento altivo, ritmado, circular e solene do jovem a girar lentamente o pescoço, mirando 

para o canto da tela antes de dizer “Friesland”, não é mais que o primeiro de uma sucessão de 

outros desses movimentos, sincronizados, que parecem menos repetir e mais reverberar o som 

emitido de cada um de seus membros, quer dizer, dos outros soldados-trabalhadores, cujo 

significado mais forte não poderia ser conseguido em nenhum outro lugar, apenas no registro 

cinematográfico. 

 Aqui, a presença do ausente17, daquilo que está fora do campo da tela – no extracampo – é 

atualizado na voz do soldado que responde “Friesland”, ao mesmo tempo que o seu olhar mirando 

um ponto distante parece querer dizer que não importam as distâncias, as regiões, as cidades, 

importa sim o sentimento de ser alemão. O mirar para além da moldura da tela, depois de um breve 

giro do pescoço, coloca o jovem soldado como a linha de frente de uma legião de camaradas de 

Friesland, que, se não estão nem na cena e nem no estádio, estão, sim, virtualmente presentes, no 

tempo. 

 Dizia Deleuze, seguindo Bazin, que “...o extracampo remete ao que, embora perfeitamente 

presente, não se ouve nem se vê” (Deleuze, 1985: 27). Ora, Friesland não aparecerá na tela em 

nenhum momento, pois todas as tomadas foram feitas em Nuremberg. Logo, não se pode falar em 

extracampo, propriamente. Porém, o movimento da cabeça e a mirada para além dos limites da tela 

parece dizer que Friesland, e todas as outras localidades mencionadas, invisíveis e silenciosas, se 

atualizam no olhar perdido dos jovens homens-trabalhadores-soldados (embora permaneçam 

virtuais nas bordas da tela). Se é procedente a análise de Deleuze em A Imagem-Movimento, de 

que há dois aspectos distintos no extracampo, a saber, a relação atualizável com outros conjuntos e 

a relação virtual com o todo, o que essa seqüência mostra é que, ali, Nuremberg é o microcosmo de 

toda a nação (não a mais alemã das cidades, mas o espírito alemão nacional socialista), um 

conjunto que aponta para o todo, que não está na cena e nem imediatamente fora dela, mas que 

pode vir a se atualizar. Sobre as duas qualidades do extracampo, diz o autor: 

                                                           
17 Lido, aqui, com o ausente como estando presente fora do campo, fora das bordas da 
tela, numa relação de atualidade e virtualidade. Portanto, longe do registro psicanalítico, 
como o de Metz, por exemplo, para quem seria fundamental lembrar que “...uma imagem 
é a impressão atual de um objeto ausente” (Metz, 1991: 419) e está diretamente ligada ao 
“processo” fetichista mais amplo que ocorre na sociedade. Por outro lado, também não 
estou trafegando pelo registro de Edgar Morin (1980), que retoma a fórmula de Sartre, “a 
imagem é a presença de uma ausência”, julgando ultrapassá-la (a esse respeito, v. Morin, 
1980: 31-2). 
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“Num caso, o extracampo designa o que existe alhures, ao lado ou em volta; 

noutro caso, atesta uma presença mais inquietante, da qual nem se pode mais 

dizer que existe, mas antes que ‘insiste’ ou ‘subsiste’, um Alhures mais radical, 

fora do espaço e do tempo homogêneos.” (Deleuze, 1985: 31). 

No primeiro caso, o extracampo prolonga o que se vê na tela. Noutro, há um todo que, 

mesmo invisível, integra o quadro. No filme de Leni Riefenstahl, é isso que torna misterioso o 

chamado do homem-trabalhador-soldado aos companheiros das várias partes da Alemanha. Ele 

chama para a tela um todo que nela não está visível, mas presente: todos os vivos e todos os mortos 

da Alemanha. Essa segunda característica do extracampo ajuda a tornar as imagens de O Triunfo 

da Vontade provocativamente belas para um olhar que espera ver no filme um ícone da barbárie. O 

provocante é o que não está visível, mas presente. Ausente do olho mas presente no espírito – ou 

seja, escapa à nossa visão, mas é atualizado pela nossa imaginação. Isso decorre daquilo que 

Deleuze denominou de efeito a partir de “ângulos não pragmáticos”, pois, se os enquadramentos 

não são dispensáveis à narrativa propriamente dita, a maneira como eles se dão, obedecendo a uma 

exigência pragmática ou não, pode atualizar uma função que não seja apenas visível, mas legível 

(cf. Deleuze, 1985: 30). O olhar para fora da “máscara” do militante de Friesland não está preso a 

uma esquema de ação (como a “espécie” de campo / contra-campo em que Hitler e alguns rostos 

da multidão são colocados, nalguns momentos), mas a uma idéia que pode ser atualizada devido a 

um ângulo não pragmático que deixa ver e ler o mundo que continua existindo para fora da borda 

do écran. 

Isso não é tão marcante em Olympia18 e menos ainda em A Luz Azul, onde a maior parte 

dos enquadramentos exige a primeira função, aquela do prolongamento: vemos as pernas de um 

corredor, seu rosto transfigurado pelo pathos (cansaço, vitória, derrota, fama, glória, triunfo, etc.) e 

podemos prolongar o espaço em volta porque sabemos que há alguém competindo com ele, atrás 

ou na frente, com a mesma expressão na face. Particularmente em O Triunfo da Vontade  as duas 

funções do extracampo são requisitadas a todo momento: prolongando um espaço em que o quadro 

                                                           
18 Na maior parte das duas fitas em que foi desdobrada Olympia, apenas uma função do 
extracampo é requisitada. No entanto, sem dúvida, as duas aberturas pedem a segunda 
função. Afinal, o que está além da máscara da tela é a Grécia antiga, o monumental 
clássico tão bem captado nessas duas obras. Desse modo, com exceção da filmagem dos 
competidores, Olympia reforça a idéia de que em Leni Riefenstahl há a aposta nessa 
segunda qualidade do extracampo. 
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é incapaz de dar conta da multidão, mas também trazendo para a tela elementos que embora não 

visíveis, garantem a a dinamicidade  e a dramaticidade para aquilo que deveria ser apenas um 

“documentário”.  

 Portanto, a resposta dada em conjunto: “presente, estamos aqui”, mais do que um jogral 

bem ensaiado por atores aspirantes de uma escola de teatro, além das divisões não enquadradas na 

cena, parece colocar nos limites da tela toda a Alemanha nazista e, mais ainda, o sentimento de ser 

um nacional-socialista, que extrapola e foge irradiado do quadro da tela. No entanto, os homens-

trabalhadores-soldados, todos eles com os pés fincados no chão (seu passado imemorial), ao 

rememorarem o sangue derramado (eles estão ali, presentes, ao fazerem isso) parecem dirigir os 

olhos para um futuro povoado de mortos e de dor. Por que? Porque o passado que vai chegando ao 

presente não é uma imagem que irrompe trazendo a esperança que havia sido desejada, mas uma 

imagem que vai se justapondo, assim, tornando Nuremberg não mais um lugar no espaço, mas 

no tempo. Mais adiante, quando do ritual funerário, o Luitpold Stadium deixará essa idéia ainda 

mais clara. Por ora, vale reter a imagem que acompanha o “presente, estamos aqui”, pois o que 

parecem estar repetindo é: o passado está aqui conservado19. 

   *  *  * 

 Nessas seqüências um tanto lúgubres e escuras (quero dizer, a impressão é de que não há a 

luz do sol resplandecente entre os homens perfilados), mesmo sendo dia, como se estivéssemos no 

seio de uma densa floresta de homens plantados, o cinema de Riefenstahl preenche a tela com 

todos os mortos de todas as batalhas, com todos os vivos de todos os recantos, com todos os ainda 

não nascidos, e que, mais cedo ou mais tarde, ouvirão a voz imperiosa de alguém clamando pela 

necessidade de “um só povo, um só Reich, uma só nação, um só Führer”. Se o filme O Triunfo da 

Vontade de Leni Riefenstahl mostrou como “enquadrar” a massa, não o fez geometricamente – na 

tradição de Os Nibelungos - como imaginou Kracauer, mesmo que se queira insistir sobre esse 

ponto. Vale dizer, na trilha de Canetti, que, com esse filme, a cineasta foi a primeira a enquadrar a 

“massa dupla”, a “massa invisível”, ou seja, a massa dos mortos que, em todos os planos, desde o 

início da “apresentação das pás”, estão ali plantados ou marchando ao lado dos vivos. Se todos os 

                                                           
19 Seria interessante pontuar uma forma dissonante de lidar com a idéia de esperança e de 
passado, como em Adorno e Horkheimer, para quem não se tratava de conservar o 
passado, mas de resgatar a esperança passada – mesmo que esse tempo se prolongue, hoje, 
como destruição dele mesmo (Adorno & Horkheimer, 1986: 15). Mas isso romperia o 
esquema clichê da esperança, sobre o qual se funda o filme. 
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autores têm uma assinatura (cf. Deleuze, 1985: 33-4), a de Leni Riefenstahl poderia ser essa 

constante invocação do todo que vem chegando desde o extracampo, de modo sorrateiro e que, de 

repente, mas não de modo insólito, parece estar presente e tomando conta da tela, pois a 

convocação promete a trilha da felicidade (apontada pelo braço apoteótico do Führer), e, por isso 

mesmo, termina com uma marcha sem fim (seja nesse bloco, seja ao final do filme), rumando em 

fila indiana para o futuro – que, como apontei, é a justaposição do passado no presente. 

 Se o filme de Riefenstahl é constituído por imagens que sugerem terror, este deve ser 

procurado na entrada dos mortos em cena, na presença virtual do espírito alemão das florestas, sem 

que para isso fosse necessário fazer saltarem os duendes – ou diabretes, personagens insólitos 

porém cotidianos à vida no campo alemão -, do meio dos soldados (do meio da floresta)20. 

 

3.3 A Floresta Eterna 

 Reforçando um pensamento externado por Godard, Deleuze afirmou que apenas nos filmes 

ruins as imagens cinematográficas estão no presente. “O cinema é isso, (dizia o cineasta), não há 

presente, a não ser nos filmes ruins” (Godard apud Deleuze, 1990: 52). A justificativa do filósofo 

para isso é que se as imagens estivessem no presente, a representação do tempo seria sempre 

indireta, a partir da imagem-movimento e do socorro da montagem. Porém, acrescentava, esse 

ponto de partida é falso por dois aspectos: 

“Por um lado não há presente que não seja obcecado por um passado e por um 

futuro, por um passado que não se reduz a um antigo presente, por um futuro 

que não consiste em um presente por vir. A simples sucessão afeta os presentes 

que passam, mas cada presente coexiste com um passado e um futuro sem os 

quais ele próprio não passaria. Compete ao cinema apreender o passado e o 

futuro que coexistem com a imagem presente. Filmar o que está antes e o que 

está depois... Talvez seja preciso fazer passar para o interior do filme o que 

está antes do filme, e depois do filme, para sair da cadeia dos presentes.” 

(Deleuze, 1990: 52). 

                                                           
20 O Triunfo da Vontade traz do extracampo a massa visível e a massa invisível, como 
apontei. No entanto, para uma leitura mais ousada, vale dizer que os mortos que 
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Assim, o importante é menos o desprezo do presente e mais saber que não há presente 

separado de um antes e de um depois. Em Cidadão Kane, para citar um exemplo do autor, quando 

o empresário vai romper com seu amigo, ele se move em direção ao fundo da tela, num movimento 

que se dá menos no espaço do que no tempo. Ele ocupa um lugar e se desloca num tempo repleto 

de antes e depois, que não se dividem, mas se interpenetram.  

No caso do filme de Leni Riefenstahl, a sua aposta no movimento harmônico – que 

considera saudável – é facilmente percebida, em O Triunfo da Vontade, nas marchas que, desde o 

final desse bloco, serão intermináveis, um verdadeiro ballet no écran. Todos esses movimentos, 

como se pode reparar, têm seu ritmo construído por meio de uma montagem ágil, conseguida numa 

trabalhosa montagem. Nesse sentido, pode-se afirmar, sem medo de errar, que o socorro requerido 

à montagem e aos efeitos conseguidos pela decupagem da marcha colocam sua obra ao lado das 

imagens-movimento, e não das de tempo: afinal, os soldados não perambulam nem devaneiam 

num movimento aberrante. No entanto, mesmo o presente está envolvido num antes e num depois, 

sem o qual ele não estaria presente. Visto por esse prisma, de fato, o ato de marchar nos remete 

imediatamente ao esquema da projeção das características do espaço no tempo: o ritmo o divide 

em partes iguais, e as multiplica, como número. A tradução disso, para o cinema, seria: a cineasta 

prolonga as seqüências de marcha e as torna dinâmicas pela competente montagem que realiza, 

transformando-a numa imagem-movimento. No entanto, como tentei deixar claro até aqui, a 

Nuremberg na tela é menos um lugar geográfico, menos a cidade nazista, e mais um lugar no 

tempo (uma imagem do tempo e não imagem-tempo), aliás, um túnel do tempo em que as 

personagens parecem, embora pétreas, esquadrinhadas e harmônicas deslocando-se no tempo. Há, 

sem dúvida, uma sucessão de presentes “montados” e “encadeados”, mas, ao mesmo tempo, há 

uma interpenetração de passado, presente e futuro que, se bem observada, também pode ser 

depreendida da marcha, uma vez que embora montada, ela não leva a uma ação iminente (ação e 

reação, desafio e duelo, etc.). Deve-se levar em consideração que o que pode seduzir numa parada 

de rua não é o mesmo numa filmada. Na rua, os soldados desfilam diante de nossos olhos. Na tela, 

em muitas tomadas, eles podem formar desenhos geométricos. O fascínio na rua é outro que no 

                                                                                                                                                                                 
“aparecem” em cena podem também chegar do futuro, tombados nas batalhas da Segunda 
Guerra (futuro em relação ao momento em que o filme foi feito). 
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cinema, aliás, do mesmo modo que o fascínio diante do real, não é o mesmo que aquele diante de 

uma obra de arte. Num caso, os soldados passam no espaço, noutro, no cinema, no tempo21. 

Sem dúvida, o olhar sobre esse filme, setenta anos depois, dá ainda mais força a cada uma 

de suas imagens, a cada um de seus enquadramentos, como se eles estivessem carregados de 

presságios que colocassem o Führer, a multidão e Nuremberg no passado.  Mas por que? 

 Logo no início dessa seqüência que comecei a explorar no tópico acima, no primeiro 

enquadramento após o surgimento das pás com a suástica desenhada, aparecerão, sucessivamente: 

1. Coturnos e terra, seguida da frase “...aqui estamos...”; 2. Em seguida, o quadro exclui cabeças e 

pernas para salientar as mãos cruzadas sobre o cabo da pá, quando dizem “...prontos...”; 3. Uma 

câmera baixa enquadra os trabalhadores e, enquanto repetem em uníssono “...levar a Alemanha 

para uma nova era...”, se estabelece uma profundidade de campo pelas cabeças que, contra o céu 

claro, aparecem sobre os ombros dos camaradas à frente; e, 4. as imagens repetidas de Hitler e 

Hierl surgem quando o exército grita “...Alemanha...”. 

 Ora, o presente alemão, várias vezes salientado e saudado como conquista de Hitler, é 

mostrado em imagens de passado. Os coturnos em primeiro plano, por exemplo, parecem raízes, e 

a demora dessa imagem na tela oferece a sensação de que aqueles homens estão lá, realmente, 

plantados. Aliás, é esse mesmo o senso simbólico do sapato, ou do calçado, de maneira geral. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant, andar de sapato tinha o sentido de “tomar posse da terra”, 

cabendo aos escravos a locomoção com os pés descalços. Assim, quem conquista precisa pisar a 

terra para possuí-la de maneira legítima. Foi o que fizeram os alemães e por isso mesmo deveriam 

ter acesso ao que era seu de direito, o Lebensraum, isto é, o espaço vital22. Quando, portanto, a fala 

“...aqui estamos...” é ouvida (lida), o tempo em que a frase está colocada não é o presente, como 

uma interpretação gramatical rápida permitiria perceber, mas um todo temporal que mistura o 

passado, o presente e o futuro numa imagem que parece dizer “...estamos sempre aqui...”, 

imemorialmente. 

                                                           
21 Conforme Bazin, citado em nota no segundo capítulo, “O cinema realiza o estranho 
paradoxo de se moldar sobre o tempo do objeto e de ganhar, ainda por cima, a marca de 
sua duração.” (Bazin, 1991: 141), uma duração nunca anulada, porém enfraquecida. 
22 Segundo o princípio clássico do Direito Romano, “onde os pés estão, está  a pátria” – 
ubi pedes, ibi patria. Apenas para mencionar uma passagem pela psicanálise, pela qual 
não enveredo, desde Freud, na caracterologia do fetiche, o calçado aparece como o 
encobridor ou o próprio falo, substituto do pênis. 
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No plano seguinte, lá estarão as mãos cruzadas sobre as pás. As que as seguram e que com 

elas moldam a natureza ( a terra) são as mesmas que saúdam o Führer e empunham bandeiras. 

Segundo Bachelard, Anaxágoras dizia que o homem pensa porque tem mãos; pois afinal, ter mãos 

é estar sempre pronto para pegar (em ferramentas e mesmo em armas), segurar, construir, destruir, 

plantar, colher, matar, embalar, só podendo realizar seu destino, no entanto, se os pés estiverem 

firmes num espaço vital legítimo (um Lebensraum com os pés calçados)23. Desse modo, “levar a 

Alemanha para uma nova era” pode significar torná-la uma enorme floresta de homens plantados 

(profundamente ligados aos valores do solo) tais como as mais frondosas e imponentes árvores 

que, enraizadas, fazem circular a seiva (o sangue) desde a raiz até a última das folhas – num 

movimento cíclico constante, como uma aliança. É essa imagem que se torna virtual com a 

profundidade de campo24: uma multidão organizada como se tivesse sido plantada, uma floresta de 

homens regada pelo desejo coletivo de não mudança, de fixidez, de vida não refletida, etc. - em 

outros termos, sem os problemas da civilização. 

 Aliás, em vários enquadramentos, árvores ou bandeiras estarão ao fundo, puxando e 

esticando a nossa atenção para pontos pouco observados na tela. Aos 35’46, quando o garoto mais 

empolgado puxa o “jogral” das trincheiras e das batalhas, fala essa em que “...as pás, e 

ancinhos...” aparecem na mesma frase que a palavra “...granada...”, numa mistura entre paz e 

guerra, construção e destruição, trabalho e luta, reprodução da vida e reprodução da morte, etc., 

pode-se notar que, ao falar o nome Liége (aos 36’17), há uma tomada de câmera baixa do Führer, 

colocado contra o céu, que toma a maior parte da tela, como se o consolo das mágoas da nação 

pudesse ser buscado na visão pontual daquele homem emoldurado pelo infinito, um céu claro que 

ultrapassa a moldura do écran. Mais interessante, no entanto, é o corte operado quando é 

mencionada a batalha de Somme, em que um soldado segurando a bandeira arriada, em primeiro 

                                                           
23 O conto da Cinderela é interessante a esse respeito, pois remontando a Elieno, mercador 
e orador romano do século II, o sapato é identificado com a pessoa que o usa. Do mesmo 
modo, os rastros podem identificar ou denunciar alguém, desde que as marcas sejam 
estranhas ao local. Por sua vez, a mão humana, tal qual a conhecemos hoje, tem a ver 
diretamente com o desenvolvimento da “inteligência” e, por conseguinte, da civilização, 
por conta do desenvolvimento do polegar opositor que ocorreu simultaneamente ao uso 
das ferramentas. 
24 Noutro momento, a profundidade de campo é dada pela fileira de pás, que sai de um 
primeiro plano em direção ao fundo da tela, como que formando uma cerca, um limite, 
uma barricada espiritual que protege a Alemanha diante de todas as outras nações, como 
se a floresta e todos os seus “diabinhos”, para usar o termo de Heine (conforme tradução 
brasileira), pudesse apontar uma explicação para o “jeito de ser” alemão. 
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plano, tem atrás de si, em segundo plano, um segmento da tropa e, como uma terceira camada, lá 

no fundo da tela, uma fileira de árvores parece deixar claro que o Hitler contra o céu fala 

diretamente às árvores em conjunto, ou seja, à floresta alemã, também colocada contra o céu no 

ponto mais profundo da tela. Noutros momentos, marcharão homens empunhando bandeiras, e o 

seu movimento, que alguns teóricos chamarão de hipnótico, como é o caso de Welch, como 

árvores em movimento, operarão a indiscernibilidade entre o solo, o homem ideal, e as florestas25. 

Todavia, a ligação entre a floresta e o homem alemão é histórica e servirá de base para o 

discurso cuja ladainha gira em torno do sangue e do solo. Nesses termos, a necessidade de um 

espaço no qual a Alemanha possa viver no futuro, o espaço vital para a sua existência enquanto 

essência que brota do solo e do sangue, o Lebensraum, encontra respaldo na floresta como a junção 

definitiva do homem e da natureza. O mundo moderno, a luta de classes, a técnica e as máquinas 

teriam feito da Alemanha um todo cindido, sendo urgente, pois, a volta à união perdida (essa foi a 

solução nazista para a alienação presente nas sociedades de classe). Entretanto, como tentei 

mostrar, a cisão permanece no seio da transformação da “natureza” em “cultura”, ou da “matéria” 

em “produto”. Nesses termos, o filme de Leni Riefenstahl reforça, de modo epopeico, uma postura 

com a qual o nazismo sempre insistiu em se identificar: o trabalho não enxerga o prazer, e vice-

versa. Não sem motivo, mais adiante, Hitler pedirá sacrifício à juventude e não se cansará de 

predicar, em seus discursos, em favor da “dor, do sofrimento e da privação”26. O lema inscrito nos 

                                                           
25 Talvez seja essa a idéia do historiador inglês David Welch ao dizer que o movimento 
constante das pessoas e de bandeiras (muito parecido com uma floresta em movimento), 
produziria um efeito hipnótico (v. Welch, 1985: 155). Em 1936, estreou o filme Ewiger 
Wald – A Floresta Eterna – mostrando, no decurso da história alemã, a íntima relação 
entre a floresta e a população desse país. Não vou além nas ilações pois só conheço o 
filme por intermédio das sinopses. De qualquer modo,  seu subtítulo não poderia ser mais 
ilustrativo, afirmando que o filme trata de uma “alegoria de nossa história e vida” que, 
durante dois mil anos, uniu o homem rústico ao solo sagrado. Há um plano muito bonito 
no filme de Leni Riefenstahl em que (aos 36’58) as bandeiras, que estavam sendo 
abaixadas, até aquele momento, são levantadas bruscamente ao som de um tiro de canhão 
(fora do campo). Nesse plano, uma fileira de soldados aprofunda o quadro, de modo a 
fazer com que nossos olhos encontrem um conjunto de árvores e o céu, como se esses 
elementos estivessem a delimitar o espaço vital alemão, a floresta sendo a última linha, a 
última trincheira, a derradeira divisa. 
26 Note o leitor que a interpretação de W. Reich pode se prolongar nesse cenário no qual 
os nazistas atuam, qual seja: todos os elementos eróticos estão presentes, referidos, porém 
reprimidos (ocultos, não vistos,  etc.). Entretanto, como a repressão ou o ocultamento não 
conseguem expulsá-lo da sociedade, o erotismo é atuado como “fidelidade”, “dor”, 
“privação”, “sofrimento”. Entretanto, se a tentativa da palavra do líder do NSDAP é 
expulsá-lo do seio do movimento, a imagem cinematográfica de Leni Riefenstahl, por sua 
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portões de Auschwitz – “só o trabalho liberta” – pode-se ver agora, quis dizer, desde sempre, dor e 

sofrimento. 

No entanto, segundo Welch, a divisa “sangue e solo” não significa apenas que o sangue 

deva ser puro, mas também que o homem do campo está ligado à terra, como uma árvore, em 

contato com a essência do que é (ou foi e será) a Alemanha. O sangue é a seiva, o alimento, a 

circulação da cultura, que não pode ser interrompida. Dentro dessa imagem, portanto, todas as 

humilhações e derrotas alemãs equivaleriam, pois, às árvores destruídas pelos estrangeiros (o que, 

de fato, ocorreu, com a devastação das florestas alemãs durante e após a Grande Guerra). Para se 

ter uma idéia da importância da floresta, a plantação de novas árvores foi feita sob a supervisão 

direta de Göring (chefe da Gestapo), o que poderia desde aquele momento pressagiar o 

crescimento do exército e o temerário rearmamento alemão. Desse modo, a frase repetida no jogral 

pelos homens-trabalhadores, fazendo menção não só à construção de estradas mas, também, à 

plantação de árvores, produzindo “florestas e pão (...) para a Alemanha”, faz aparecer na tela mais 

do que o visível (homens segurando pás e repetindo frases decoradas), pois a Alemanha, sua 

história, seja ela mítica ou não, é o que dá sentido e deixa legível a cena27.  

Tantas vezes citada, apontada e exibida de modo a ilustrar o rearmamento alemão, o que é 

um erro histórico, o filme de Leni Riefenstahl permanece viva e incomodando talvez por portar 

inúmeros signos (pedindo decifração) não condizentes com o que viemos a conhecer sobre o 

nazismo: os de felicidade e de alegria decorrentes do sentimento oceânico de ligação ao todo, por 

exemplo. O filme da polêmica cineasta alemã “ilustra”, é verdade, um período histórico que pontua 

o século do massacre; todavia, muito mais do que uma ilustração, a importância dessa obra é que 

ela força a pensar – e, como uma esfinge, exige que seu impacto espetacular seja compreendido 

pela sintaxe na qual esse impacto foi gerado, a saber, a da imagem-movimento. Por isso, quem 

discursa para os homens-trabalhadores-soldados não é um general de guerra. Antes, quem lá está é 

uma imagem de Hitler construída pela equipe liderada por Leni Riefenstahl: um herói cuja 

presença paira sobre a multidão, paramentada e confiante, como uma águia sobrevoando a floresta, 

ou a Alemanha primordial, retomando aquela idéia presente na seqüência inicial do filme (e com 

                                                                                                                                                                                 
vez, insiste em devassá-lo em todos os seus esconderijos. Explorarei esses aspectos mais 
adiante. 
27 “... campos e florestas, acres e pão ...”, repetido pelo coro alinhado dos homens-
trabalhadores-soldados, aos 34’35. 
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ela os seus desdobramentos) de que o Führer não é o homem da guerra mas, sim, a águia da paz 

(embora a águia também seja, como apontei, a ave que carrega os homens para a morte). 

Os elementos da pureza de um mundo ancestral e harmônico, como se sabe, foi 

didaticamente explorado pelo nazismo em comparações dicotômicas. Para evitar repetir o destino 

da França, “impura” (os soldados franceses no Ruhr eram em sua maioria de ascendência árabe, 

quando não argelinos ou negros africanos), e dos Estados Unidos, “sem fibra moral” (pois se 

utilizavam largamente de combatentes negros), a Alemanha deveria se manter pura, não 

conspurcada. Dentro do registro nazista, recuperar a floresta era um afrontamento a Versalhes, e o 

desejo de volta às raízes da pátria, a Alemanha, a crença no reencontro com a sua essência . Desde 

o início do filme, Leni Riefenstahl e seus cinegrafistas, em insistentes closes e primeiros planos, 

mostraram como a Alemanha, mesmo derrotada e humilhada, não se havia misturado. Portanto, 

questão de tempo, o país retomaria seu lugar na civilização, assim como é verdade que as árvores 

em bom solo sempre voltam a crescer frondosas28.  

 

3.4  O primeiro discurso de Hitler – a voz do líder ecoa entre as árvores 

 Após ser apresentado aos 52.000 trabalhadores rurais por Konstantin Hierl (líder desse setor 

no III Reich, que não tem a sua face exposta na tela, aparecendo mais como uma sombra do que 

como uma personagem), o primeiro discurso do Führer ocorrerá somente aos 37’18, e não 

ultrapassará dois minutos. 

 Como era de esperar, o trabalho agrícola é valorizado e reconhecido e, mais do que isso, é 

elevado à categoria de “purificador da raça” – que é como deveria ser entendido daquele momento 

em diante. Desse modo, para o nacional-socialismo, a idéia de trabalho como pólo em contradição 

com o capital perderia sentido, uma vez que o seu conceito seria muito mais aglutinador que 

                                                           
28 Logo a biologia ganharia muita importância nas escolas do Reich. O motivo é que ela 
permitiria à criança acompanhar o crescimento de animais e plantas e, simultaneamente, 
promoveria uma associação com a seleção natural das espécies e, conseqüentemente, da 
importância do sangue permanecer puro, bem como a raça e o solo. Sobre a importância 
da biologia na educação, v. Welch, 1995: 68, principalmente. Da terra nascem os homens, 
brotam como plantinhas e crescem como árvores frondosas – a floresta será o símbolo 
mais óbvio disso. Segundo H. S. Chamberlain, outra referência de Hitler, “Toda a nossa 
civilização e cultura de hoje é o trabalho de uma raça de homens definitiva, a Teutônica.” 
(Chamberlain, apud Welch, 1985: 111), e, conclui, se uma raça pura é tão boa é porque ela 
demorou um longo tempo para se forjar e, assim, forjou super-homens. 
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divisivo, objetivando uma depurada união e coesão nacional. Conquanto esse conteúdo esteja 

presente no discurso do líder, ainda são os movimentos de câmera, as tomadas e a montagem que 

predominam no quadro. Isso implica uma defasagem entre palavra e imagem que só nos discursos 

seguintes será alterada. Por ora, a presença do líder, ao lado de Hierl, ainda não alcançou o 

destaque esperado no que diz respeito à sua insinuante e poderosa oratória, nem as suas palavras 

são pontuadas, reforçadas ou reverberadas pelas trucagens do cinema. Por isso, mesmo que termos 

como trabalho e luta de classes sejam trazidos à tela pelo discurso, o que prevalece, nessa 

seqüência, ainda é a câmera29. O que importa ressaltar por ora, uma vez que a análise da 

constituição da imagem-discurso de Hitler será feita mais adiante, é a maneira como a cineasta 

“monta” a fala do líder alemão, nela “colando” várias imagens. Anteriormente, desde o jogral, isso 

já havia sido feito, sobretudo na pronúncia ritual do lema “uma nação...” – surge na tela um porta-

bandeira uniformizado -, “...um Führer...” – primeiríssimo plano da face de Hitler, como uma 

rocha inamovível, imagem que se repete duas vezes -, “... um Reich...” – a águia, sempre presente 

-, e, finalmente, o grito conjunto de “..Alemanha” – a bandeira com a suástica tremulando. 

 Durante essa fala (37’45), um dos cinegrafistas de Leni Riefenstahl faz um sugestivo 

travelling, como a justificar ou a reforçar o apelo de Hitler à unidade, como se a massa à qual se 

refere, aquela que formaria a nova Alemanha, fosse formada de uma infinidade de faces, de 

individualidades, de homens dispostos ao trabalho, cuja expressão única fosse manifesta pelo rosto 

gigantesco de Hitler na tela. Era mais ou menos a tradução da imagem predileta de Goebbels ao se 

referir à massa: “um verme transformado em dragão” – só que, nesse caso, um verme de inúmeras 

faces se transformaria num dragão de uma só cabeça. 

 De qualquer modo, penso ser frutífero o procedimento de trazer à discussão, mais uma vez, 

a bandeira que abriu essa seqüência: aquela na qual aparecem a pá e o trigo. Imediatamente, claro, 

                                                           
29 Noutros momentos o que prevalece são os detalhes, seja do corpo humano (as mãos, os 
perfis, os braços, etc.) seja dos objetos cênicos do Reich, como os estandartes, as 
bandeiras e a águia. Sobre a noção de detalhe e a sua utilização na forma de “escrever um 
filme”, ver Costa, 1987: 166 – 228, principalmente 181, quando aborda a questão do 
detalhe, especificamente). Nesse trecho do livro de Antonio Costa ( p. 188), o autor 
menciona a utilização que Pasolini fez da distinção entre câmera ativa e passiva quando, 
num enquadramento, ela prevalece (age) ou registra a ação das personagens. No entanto, 
embora esta pesquisa saliente momentos diferentes no filme em relação à atuação da 
câmera e de seu personagem principal, o intuito é menos trazer Pasolini para a discussão 
do que utilizar o recurso como uma maneira de realçar algumas das interpretações 
realizadas. 
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o contraponto é o pavilhão da (hoje extinta) União Soviética: o martelo e a foice. Símbolo, para os 

seus defensores, da união do trabalho e dos trabalhadores do campo com o trabalho e os 

trabalhadores da cidade (onde estão localizadas as fábricas e indústrias e, em decorrência, a mão-

de-obra que as faz funcionar); ou da morte e da opressão, para os seus detratores, uma vez a foice 

estar associada à mão ceifadora de vidas e o martelo à batida de cima para baixo em objetos 

imobilizados; tanto no caso nazista como no caso soviético, os elementos presentes nas duas 

bandeiras possuem íntima relação ora com o mundo camponês, ora com o a vida citadina, porém, 

sempre, e a todo momento, com a morte. Particularmente no caso alemão - sobretudo se pensamos 

em O Triunfo da Vontade -, em que a parte que cabe ao campo e ao mundo agrícola é o trigo. 

Segundo Elias Canetti, este representa uma floresta reduzida crescendo onde antes vicejava uma 

grande floresta, conquanto nunca chegue a ser tão grande e tão pomposa quanto aquela. 

 Na linha de observação desse autor, a semelhança do trigo com a massa se constrói de 

modo diferente daquela estabelecida entre a massa fechada e a floresta – como já apontei no início 

deste capítulo. A aproximação entre essas duas idéias – campo de trigo e multidão - advém da 

característica que possui o primeiro de, após ser abatido por uma tempestade, por longo tempo 

permanecer caído. Até que, de repente, o trigal inteiro coloca-se novamente  em pé, como se cada 

pé ajudasse o outro a se levantar (cf. Canetti, 1995: 84 e segs.). Por outro lado, o trigal lembra 

sempre uma certa imagem de morte, qual seja, aquela ocorrida nos campos de batalha e que se 

abate igualmente sobre todos e a todos ceifa30. Pode-se perceber, aqui, a diferença crucial entre 

essas duas representações da massa: de um lado o trigo, de outro, a floresta. Nesta, ao invés de 

hastes flexíveis, há imponentes árvores, que podem ser cortadas, mas nunca deslocadas. Por isso a 

floresta é o símbolo por excelência do exército, que morre até o último homem, mas não se move, 

não se rende, não arreda pé, ou seja, mantém-se fiel à identidade entre a raiz e o solo31. 

 Assim, se o trigo simboliza a multidão, ele simboliza não sua força ou fraqueza, mas sua 

flexibilidade, sua harmonia com a brisa, tendo o seu mais belo movimento quanto mais forte for o 

vento. Isso porque ao invés de impor a sua força numérica, cede, ao contrário da árvore, que resiste 

                                                           
30 Nessa imagem, a idéia da foice ceifadora se confunde com o trabalho da morte no 
campo de batalha, ou da morte pela peste – idéia esta que não é explorada por Canetti. 
31 Onze anos depois, no inverno de 1945, com o exército soviético batendo às portas de 
Berlim,  talvez a não rendição alemã, indo contra, inclusive, o bom-senso militar, fosse  
motivada pela crença simbólica de que as árvores não se movem e nem se deixam levar 
pelo vento, mas foram feitas para resistir, até o último momento. 
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como e enquanto pode, até que seja derrotada ou elimine o inimigo. No filme de Leni Riefenstahl, 

o início dos discursos de Hitler encontram, como vimos até aqui, uma multidão já asseada 

(banhada), uniformizada e geometricamente destacada. A partir de agora, ela se encontra preparada 

para ouvir a voz retumbante e rouca do líder. Se até o momento as pessoas estavam nas ruas, atrás 

dos cordões de isolamento, em êxtase, diante do ritmo imperioso, marcial e intenso imposto pelo 

desfile em homenagem ao Führer; agora, finalmente, quem toma a tela para contracenar com 

Hitler é a multidão que marcha geometricamente, movimentando-se de um lado a outro, num 

vaivém constante como um campo de trigo que “sofre” a “ação” do vento – no caso, das palavras 

do líder (cada vez mais, a partir de agora, o movimento marcial dos uniformizados estará 

preenchendo a tela). 

 É interessante reparar que esse congresso não é um congresso de SS, mas dos SA. Assim, é 

deles que as imagens “falam”, na maior parte das vezes. Portanto, há mais elementos de campo de 

trigo do que, propriamente, de floresta – símbolo que cabe aos SS, belos e de “quadris 

incrivelmente longos e musculosos”, que é como a eles se referiu a personagem de Sartre, Daniel, 

no livro Com a Morte na Alma. No entanto, nesse filme, mesmo que prevaleçam os SA, há uma 

passagem inversa daquela apontada por Canetti, ou seja, não é um campo de trigo que se constitui 

onde antes era uma floresta; ao contrário, do campo de trigo alemão surgirá o exército como 

floresta. Por que? 

 Porque em relação ao trigal, além da tempestade que o abate e da foice que o ceifa, há 

justamente o vento que o dobra e faz dançar. Aliás, é num campo de trigo que a “imagem” do 

vento costuma “se mostrar”, ou se se quiser, ganha corpo, respiração e fala no farfalhar das plantas. 

Assim, se, para o próprio Canetti, para não sair do registro aqui trabalhado, a comparação mais 

antiga relacionada ao vento é justamente a respiração (Canetti, 1995: 86), a utilização dessa 

perspectiva para entender o filme de Riefenstahl permite e–videnciar que os garotos perfilados e 

que estão a conclamar os seus camaradas de todos os pontos do país, e de todas as batalhas 

perdidas, atualizam, ou melhor, deixam ver o gemido, o uivo, o canto triste do vento sibilando não 

mais sobre o trigal, mas por entre as árvores que estão a formar um exército. 

 Finalmente, ao término dessa seqüência, a câmera da equipe de Riefenstahl, que desde o 

plano inicial da bandeira de pá e trigo, sempre em movimento, correu, buscou, captou o 
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grupamento de homens fincados ao solo, agora, inversamente, fica estática, enquanto marcham 

contra ela as hostes dos homens-trabalhadores-soldados. 

 

3.5 A reunião noturna dos SA 

 Após mais um apagamento progressivo da tela, novamente a bandeira com a suástica, 

tremulando (o vento na imagem aparece, normalmente, como mencionei logo acima, no 

movimento da bandeira e das folhas e ramos das árvores), Lutze32, o novo cabeça das SA, está no 

palanque (para discursar, aos 39’33). 

 Entretanto, o passeio da câmera entre alguns homens uniformizados da SA, espalhados na 

rua, fora de forma e sem guardar qualquer postura militar estabelecida, causa muito mais impacto 

que a fala do sucessor de Rohm. Nesse contexto, a câmera parece “flanar” por entre os soldados 

que, vez ou outra, estão segurando um estandarte (como aos 39’45, cuja imagem, no meio da noite 

esfumaçada, parece com a daqueles bezerros utilizados nos rituais satanistas), erguendo o braço 

displicentemente na saudação característica, segurando um canudo que jorra fagulhas bruxuleantes 

e fumaça, ou, apenas, observando alguma coisa que está fora da tela, para além do ambiente de 

névoa. Saliento essa imagem porque, se o movimento da câmera parece ocorrer naturalmente nesse 

meio, a forma como se apresenta, com soldados de costas ou de perfil, uniformizados (o uniforme 

das SA é mais claro, diante da farda negra dos SS33), fora do alinhamento convencional de um 

pelotão, parece colocar quem está assistindo ao filme dentro de uma floresta brumosa, com aqueles 

homens sendo somente galhos retorcidos de árvores imemoriais, numa noite a se perder no tempo. 

 Essa forte impressão será reforçada quando Lutze desce do palanque, uma estrutura de 

madeira que desenha as linhas de uma águia com as asas abertas, e tenta sair de automóvel contra 

uma barreira humana de SA a impedir a passagem, emitindo gritos de satisfação e alegria – ou 

                                                           
32 Segundo publicação da época sobre o filme do congresso, foi de Viktor Lutze a idéia de 
que os cinegrafistas usassem uniformes das SA, “...de forma que ninguém perturbasse a 
solenidade da imagem com suas roupas civis” (v. Susan Sontag, 1986: 64 – em nota de 
rodapé). 
33 A cor é marrom, como a terra. O negro dos SS estava diretamente ligado, por sua vez, 
ao juramento de vida e de morte (mas não apenas) ao qual os seus membros – 
notadamente jovens – eram submetidos para poderem participar da Schutzstaffel, as tropas 
de proteção ao Führer. 
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lúgubres34. Em determinado ponto (aos 41’48), o enquadramento aponta para um fundo de tela na 

qual está uma placa de rua que, naquele momento, parece funcionar como um medidor do nível da 

água, daqueles aos quais só se presta atenção quando um rio está prestes a transbordar, como se a 

malta fosse uma torrente caudalosa, que não permitisse mais perceber a rua como rua, mas apenas 

como as margens que canalizam a corrente irresistível. Além dessa profundidade de campo que se 

confunde com a escuridão da noite, esse plano está emoldurado, de um lado, por árvores e, de 

outro, por uma peça de roupa, um sobretudo (provavelmente de um homem, civil, pendurado num 

poste). O que torna a imagem especial é que a torrente humana, qual um rio cuja correnteza 

despenca contra todos os lados da tela, parece exigir que aqueles que dela não queiram participar 

tenham de se pendurar ou se agarrar em alguma coisa, ou soçobrar de bom grado, afogando 

definitivamente suas discordâncias com o coletivo35. 

 Disse acima que tudo isso se parece com um rio prestes a transbordar, o que não faz jus à 

imagem de Riefenstahl. O plano enquadrado pela árvore e pelo sobretudo parece, em vez de 

mostrar um rio, e-videnciar a fúria caudalosa da massa, associada à água, numa outra 

manifestação, qual seja, a da enchente, a do exagero incontido, a do volume desordenado que 

arrasta tudo consigo, exibindo na sua superfície, o que deixou de destruição atrás de si (41’43’’ até 

42’13’’). 

 Porém, se, de fato: 

“O rio é a vaidade da massa; é a massa exibindo-se. O ser visto não é menos 

importante que a sua direção (...) Todas as formações de caráter fluvial (...) 

exibem o mais possível de sua superfície: enquanto podem, elas se estendem, 

oferecendo-se ao maior número possível de espectadores. Querem ser 

admiradas ou temidas.” (Canetti, 1995: 83 – em itálico, no original), 

                                                           
34 Lúgubre está relacionado à tristeza, e não à alegria. No entanto, mantive a conjunção, 
no texto, de modo a realçar uma impressão que, se na lógica da interpretação adotada pela 
análise associa os brados à alegria, por outro lado, também pode atualizar aspectos tristes, 
em virtude de um “olhar histórico” informado de quão sinistro foi o nazismo. 
35 Ou seria melhor dizer, no coletivo? Interessante notar que a câmera parece estar um 
pouco mais alta do que a altura média de um adulto presente na massa, como se o 
cinegrafista estivesse, seguindo essa linha de análise, num “barco”, navegando, prestes a 
soçobrar naquela “enxurrada” de indivíduos. Ali, só o sobretudo, pendurado à direita da 
tela, e a objetiva da câmera, parecem resistir à força da “massa líquida”. 
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o que se vê nesse ponto não se trata de rio, mas de outra manifestação que, se não deixa de 

ser fluvial, não depende inteiramente de suas próprias forças, mas do acúmulo acima do nível 

suportável que o retira para fora das margens, levando consigo tudo o que não tiver fincado fortes 

raízes no chão. Segundo Canetti, chama a atenção no rio a direção, uma vez que segue margens 

estáticas, mas não se pode ver nele um símbolo imediato da massa, mas algumas de suas 

manifestações isoladas, como as procissões, as passeatas (cf. Canetti, 1995: 82) e, no caso 

específico desse filme, dos desfiles militares (que ainda estão por acontecer). Nesse registro, “...os 

rios simbolizam particularmente o tempo que a massa leva para se formar; o tempo dentro do qual 

ela ainda não se tornou o que virá a ser.” (Canetti, 1995: 83). No caso da enchente, nenhum 

desses elementos pode ser percebido, pois nela não há superfície, nem há tempo para a vaidade, 

nem a formação de qualquer geometria e, muito menos, margens fixas, pois até essas a enchente 

leva embora. Por esse prisma, se Canetti estiver certo ao dizer que: 

 “O rio é um símbolo de uma situação ainda sob controle, anterior à 

erupção e anterior à descarga, simbolizando mais a ameaça do que a 

realidade destas: ele é o símbolo da massa lenta.” (Canetti, 1995: 83 – 

em itálico, no original), 

então, a enchente pode muito bem ser explicada pelo elemento excessivo que vem 

desvirtuar o rio, levá-lo ao desvario e ao descontrole. Isso se dá de tal modo que nem a erupção e 

nem a descarga podem ser percebidas quando da enchente, pois sendo filha do excesso, quando 

esta ocorre, traz consigo, historicamente, a potência do indiferenciado. 

 Todavia, como se o télos presente nesse movimento (que parece) inexorável da malta 

festiva pudesse ter os desdobramentos mais imprevisíveis, Leni Riefenstahl, providencialmente, 

desloca a imagem do chão, da rua invadida pela multidão indiferenciada, para o alto, o céu 

noturno, salpicado de fagulhas que brotaram de uma explosão de fogos de artifício, como se o 

gozo, o contato com o imponderável, com a morte, deixasse ver nessa seqüência o tempero exato 

entre a alegria de participar do grupo e todo o caráter erótico advindo daí. A experiência erótica, 

como já avisava Bataille, ao afastar o eu do seu centro, arremessando–o de uma ponta a outra do 

ser, em pura vertigem, está muito próxima da morte. Aqui, todavia, a imagem apresenta a multidão 

como o resultado da saída de si, como um rio caudaloso cuja presença mais marcante não é a de 

um indivíduo junto a outro, ad nauseam, mas justamente a presença da ausência, em outras 
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palavras, a massa ou a multidão como a reunião espetacular da ausência absoluta do “si mesmo” de 

cada um. 

 Essa grande explosão, acompanhada caprichosamente com música, fazendo coincidir 

batidas mais secas de instrumentos de percussão com o espocar de fogos no céu, permite a Leni 

Riefenstahl se divertir, brincar com a montagem e (talvez) citar abertamente certos experimentos 

surrealistas, como o de Fernand Léger, com o Ballet Mecânico (1923), por exemplo36. Porém, em 

breve ela retorna ao chão, e novamente ao fogo, ou melhor, agora a um grande fogaréu, como se a 

consumação proporcionada pelas labaredas do “si mesmo” de cada um, produzisse a energia 

necessária para eternizar a massa imantada. Entoando canções, apoiando-se uns contra os outros, 

nem deitados e nem sentados, ao lado do fogo que anula todas as diferenças, a camaradagem dos 

SA vai aparecendo na tela, cada vez mais, como a confusão de todos os corpos, a fusão de todas as 

almas (psiques), em mais uma noite de festa.  

É interessante notar a diferença “estética” gritante entre os SA (os “velhos pançudos”, 

segundo Speer; ou os “corpulentos, atarracados e bebedores de cerveja”, segundo Sontag) e os 

SS, cujos uniformes “...eram elegantes, bem cortados, com um toque (porém não excessivo) de 

excentricidade” (Sontag, 1986: 79). Em vários dos enquadramentos desses planos, tudo o que é 

confusão, mistura, indiferenciado, se manifesta nas orgias dos SA em torno da fogueira. Quando o 

soldado SS surge na tela, a beleza do seu corpo jovem, realçado pelo uniforme negro, é como se 

apresentasse o desejo mal disfarçado, a imagem desejada, de todos os SA.37. Para ir um pouco 

além, e dar crédito histórico àqueles a quem Susan Sontag caracteriza como “bebedores de 

                                                           
36 De fato, Leni Riefenstahl faz, aqui, uma citação ao seu parceiro Walther Ruttmann. Em 
sua obra Berlim: Sinfonia da Metrópole, o diretor recupera experimentos do Ballet 
Mecânico, de Fernand Léger, de Paris Qui Dort, de René Clair, além de Entr’acte, 
mostrando um vestido esvoaçante depois que é atingido, desde o solo, por uma lufada de 
ar (seqüência essa que ficará famosa, para os cinéfilos, com Marilyn Monroe, anos 
depois). No caso específico dos fogos de artifício de Leni Riefenstahl (início aos 42’15’’), 
a seqüência é quase idêntica ao final do filme de Ruttmann. De todo modo, os 
experimentos de Léger fazendo com que garrafas e máquinas dançassem na tela parece ter 
criado um tesouro comum de significações para aqueles que lidavam com o cinema, na 
década de 20. Esse filme, ou se preferir, experimento de vanguarda surrealista (bem como 
outros), pode ser encontrado no Instituo Cultural Itaú, numa fita da Continental Home 
vídeo: Antologia Surrealista.  
37 Durante oito segundos, entre os 40’41’’ até os 40’49’’, aparecem diversos rostos de 
militantes das SA  na tela. Nenhum deles parece fazer parte da explosão de saúde que se 
verá no estádio lotado de crianças e adolescentes, mais adiante, e nem com os SS que, no 
início, estavam no écran para a segurança do líder.  
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cerveja”, diria que o filme O Triunfo da Vontade, concluído em 1935, mostra, passo a passo, como 

a indistinção proporcionada pelas orgias festivas pré-cristãs dos SA, dentro da visão pagã dos 

filósofos de jaquetas marrons, foi a matéria amorfa da qual nasceu a forma “perfeita, firme, limpa, 

saudável e bela” dos SS, “...de quadril longo e musculoso”. 

Na próxima seqüência, quando a cineasta centrar sua preocupação na demonstração de 

amor e afeto da juventude ao seu Führer, ficará claro como e quando esse molde foi utilizado, e 

como foi que os “atarracados, corpulentos e pançudos” herdeiros dos ditames de Versalhes, e que 

dançaram como o trigo à passagem do vendaval nazista, transformaram seus sonhos e frustrações 

numa floresta eterna que luta até a morte. 

 

3.6 Primeiro discurso à juventude  

 Após noite de orgia extática, clarim em primeiríssimo plano anuncia a manhã, secundado 

pelo ritmo marcial dos tambores tocados por pequenos soldados ou, se se preferir, crianças 

uniformizadas quais mini militantes das SA (43’12’’)38. De todas as aparições de Hitler até esse 

momento do filme, essa parece ser a que o mostra mais solto e feliz, como se tivesse encontrado o 

seu elemento e, finalmente, estivesse ladeado pelos seus comparsas essenciais: os adolescentes e as 

crianças – a juventude hitlerista. 

 Ele está acompanhado de Goebbels e do poeta von Schirach, líder da Hitlerjugend 

(Juventude Hitlerista), quando é recebido com aplausos e flores, ao entrar no estádio (44’12’’). No 

entanto, mesmo que esse seja um dos mais importantes eventos do congresso – afinal, Hitler 

apresentar-se-ia ao mundo diante de crianças e adolescentes, dois elementos clichê que poderiam 

                                                           
38 As crianças e os adolescentes nos planos seguintes são já o prenúncio do desejo de 
realização do velho SA no corpo do atlético SS, pois ao mesmo tempo que o uniforme 
envergado, aqui, lembra o do SA (parecido com o tradicional escoteiro), por outro lado, 
nessas seqüências, as runas, marca registrada dos SS, invadem a tela (por exemplo, aos 
44’24’’, em que há uma flâmula pendurada num clarim). Na verdade, quando Hitler, que 
não abandona o uniforme marrom, disser que não importa o que ele e seus 
contemporâneos fizeram, mas o que eles, os jovem, farão, no futuro, a projeção do desejo 
do idêntico no porvir não consegue esconder que o modelo a ser repetido é aquele que não 
suporta a sua própria história. Nesse sentido, quando Hitler diz “...no futuro não 
desejamos ver classes...”, ele não apenas afirma não desejar a clivagem econômica, mas 
também a temporal, como se dissesse: “no futuro, o presente será nosso passado mítico”. 
Aliás, todos os discursos de Hitler são uma exortação ao indiferenciado – e não por outro 
motivo é tão sedutor o sentimento oceânico que traz à superfície. 



 196

associá-lo à preocupação com futuro e com a educação -, durante os dez minutos seguintes de 

filme os cinegrafistas o mostrarão envelhecido. Isso, por exemplo, ocorre a partir de alguns 

travellings, como entre os 48’35 e os 49’00, quando a câmera, num passeio de quase 180o graus 

sobre um trilho, enquadra o Führer, de frente e de perfil, em câmera baixa, apresentando um 

senhor calvo e acima do peso, efeito causado principalmente pela sua face direita (à esquerda de 

quem assiste), muito diferente de sua face esquerda. 

 Além de algumas montagens recorrentes, típicas de Leni Riefenstahl39, são altamente 

significativos dois planos que acontecem, um após o outro (a partir de 44’56’’), quando a câmera 

enquadra o palanque de Hitler, ladeado pelo seu staff, e, logo depois, vai para a multidão que o 

saúda. Em seguida, a câmera vai subindo, de modo a mostrar, pela ordem, mais um segmento da 

massa, algumas árvores, a bandeira nazista e, finalmente, o fundo ao qual todos estão remetidos (o 

céu claro – isso dura aproximadamente 3 segundos). Nesse ponto, todos os elementos da “cena” 

nazista estão presentes no estádio lotado: a águia, vinda do passado arcaico, trazendo o Führer de 

volta ao seu povo para que, finalmente, a nação, o Estado e o Reich se tornem uma coisa só; o seu 

staff, representando o presente político da Alemanha; a juventude alegre e leal, o futuro da nação; 

as árvores, presentificando os laços com a terra e com o sangue; e também as flâmulas com a  

suástica desenhada. Todos esses elementos aparecem abraçados pelo céu claro e limpo, de um 

tempo que, por isso mesmo, era chamado de hitleriano. 

 Numa longa seqüência40, o automóvel que o leva para fora do estádio se movimenta junto 

com a câmera, permanecendo, entretanto, no extracampo, como se já tivesse saído, deixando toda a 

tela para os movimentos ritmados da juventude uniformizada, feliz, saudável e cantante. Nessa 

seqüência, tanto o primeiro plano quanto o plano de fundo vai sendo tomado pela multidão, 

deixada para trás, é claro, mas que nunca termina, nunca se deixa perder de vista. A saudação 

juvenil ao Führer é mais do que apoteótica, pois ao braço rijo é adicionado um movimento de 

baixo para cima, aproximando cada vez mais a imagem da multidão com a de uma floresta recém 

plantada que balança os seus caules ainda não suficientemente preparados para tamanha comoção. 

                                                           
39 Tais como: Hitler mira para um lado da tela, corte, uma criança aparece tapando o rosto 
com as mãos (afinal, o Führer é o astro, como ocorre aos 45’07’’); ou senão, Hitler ergue 
a mão para saudar a multidão, breve, outro plano é mostrado, no qual um adolescente, que 
subiu ao mastro de uma bandeira, responde ao movimento, como se o cumprimento fosse 
um gesto individualizado. 
40 Pois vai dos 51’59’’ aos 53’20’’. 
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Próximo ao apagamento dessa imagem, entretanto, a música deixa de ser acompanhada 

pelo movimento ritmado e passa a ser solene. Nesse ponto, os braços ou são definitivamente 

abaixados ou, no máximo, voltam à imobilidade: o final da seqüência coincide com a entrada de 

uma nova música e com a posição militar de sentido, assumida por alguns. Leni Riefenstahl não 

esqueceu, em nenhum dos blocos (para não ter de contar o número de planos em que isso ocorreu), 

de sempre salientar, na multidão, a face representativa de um indivíduo. Para cada palavra do 

discurso de Hitler, há um primeiro plano, ou, até, primeiríssimos planos, como em vários 

momentos dessas últimas seqüências. Com exceção de uma tomada em que um militar mais velho 

de semblante respeitável toma a tela (46’33’’), a maior parte desse recurso utilizado pela 

montagem de Leni Riefenstahl é voltada ora para as crianças saudáveis, atentas às exortações do 

líder, ora aos adolescentes presentes no estádio. 

 

3.7 A educação pela dor 

 Uma imagem que vai ficando cada vez mais clara apresenta a bandeira nazista, aos 53’25’’. 

No revezamento mantido entre o pavilhão com a suástica e a águia, nas suas mais variadas formas, 

esse novo conjunto de planos tem uma curiosidade: mostra um treinamento militar com cavalos e 

velhos carros de guerra.  

 Digo curioso porque, como já mencionei, em suas memórias, a cineasta narra uma ocasião 

em que se indispôs com o comandante da “Wehrmacht”, general Reichenau, exatamente em 

virtude da exclusão do exército do filme. Segundo ela, o tempo não teria ajudado, prejudicando as 

tomadas e, em conseqüência, as imagens dos exercícios militares. Desse modo, a existência de 

cerca de um minuto e meio de filme dedicado aos exercícios de guerra ou mostram que a cineasta 

tentou, como pôde, inserir um pedaço de filme no rolo principal (cedendo, mas ao mesmo tempo, 

não cedendo, à pressão de Hitler e Reichenau), ou, como é mais provável, “esqueceu”41 que existia 

esse trecho encravado bem no meio de O Triunfo da Vontade. 

                                                           
41 Isso não seria uma novidade em se tratando de Leni Riefenstahl. Em decorrência do 
volume de material do período nazista apreendido pelos aliados (inclusive os seus filmes), 
seguidas vezes ela negou ter realizado o documentário de 1933, por exemplo, 
aproveitando-se da não divulgação do filme. Com a vinda  à tona dessa obra, a cineasta 
teve de mudar o discurso, estabelecendo novas justificativas. 
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 Note-se, entretanto, que Leni Riefenstahl não está a fazer um filme sobre o congresso. Se 

isso de fato tivesse ocorrido, não teriam sido tão abertamente esquecidas as reuniões da juventude 

feminina. O mesmo vale para as SS e as SA, pois se o evento tinha como intuito festejar os 

“agitadores” de primeira hora, foi para os jovens SS que a cineasta reservou as mais “belas” 

seqüências. E ainda que isso possa ser justificado pela sua concepção de estética (“Sou fascinada 

por tudo aquilo que é forte, são e vivo, eu busco a harmonia”), que melhor se encaixa com o talhe 

e a postura pétrea e soberana dos uniformes negros – uma vez eles serem talhados para significar a 

ordem, a limpeza, a saúde e o movimento sóbrio e ritmado, presente nas obras da cineasta (seja em 

seus filmes ou nas fotografias marinhas e africanas) -, creio valer a pena ter sempre em mente que 

o filme O Triunfo da Vontade, tendo esse evento como ponto de partida, é para e sobre Hitler.

 Entrementes, a “Wehrmacht” está encravada na metade do filme e, como se pode observar, 

alguns detalhes são conflitante em relação não só à imagem do líder (a face risonha42) como, 

principalmente, em relação à maneira como os planos parecem montados, ou seja, interpondo 

manobras de cavalaria e de carros de guerra ao riso aberto e franco. Faço esse apontamento uma 

vez ser possível perceber a presença de controle e domínio, na imagem do carro e da maneira como 

aparece – em velocidade, tomados em câmera baixa de modo a realçar os efeitos das derrapagens e 

a conseqüente habilidade do piloto. Reforçando essa idéia, lá estão os cavalos, adestrados, trotando 

garbosamente. Ocorre que se há imagem-movimento de carros e cavalos, isso significa planos, 

ângulos e detalhes que mantêm relação entre si. Além disso, essas seqüências estão na metade do 

filme, logo após o discurso à juventude (com a tela cheia de crianças e sob o sol de Nuremberg) e 

antes da marcha das bandeiras (com o écran tomado por estandartes e bandeiras, ao entardecer). 

Em vista disso, como não se pode afirmar que os exercícios militares tenham ocorrido, de 

fato, no evento, e nem que tenham acontecido logo depois da reunião no estádio - pois se trata de 

um filme que foi montado, organizado e reorganizado para parecer dinâmico, não apenas bloco a 

bloco, mas na junção entre os plano e as cenas – deve-se perguntar: qual a relação estabelecida 

entre o antes e o depois desses planos? Qual a relação entre as cenas desses planos com as 

anteriores e posteriores a eles? Por que seus detalhes são importantes? 

                                                           
42 Deve-se ter em mente que Hitler, embora eleito chanceler e ter um histórico de herói de 
guerra, não “dialoga” com os soldados do exército, mas com as brigadas paramilitares que 
ajudou a criar. Logo, sua presença no campo de exercícios militares não é confortável, 
sobretudo pairando sobre suas costas a suspeita de ter participado ativamente do expurgo 
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 Mencionei, acima, a presença, nessas cenas, de detalhes comumente associado aos atributos 

do herói, do condutor, do vencedor e daquele que triunfa e triunfará: o carro e, sobretudo, o cavalo. 

Porém, Hitler não aparece montado em um. Paradoxalmente, ele aparece sorrindo abertamente (a 

única vez, em toda o filme), não combinando, portanto, com a idéia de “controle”, característica do 

líder triunfante43. Como então se pode dizer que há a ligação entre as noções de triunfo e vontade, 

bem como a de domínio, se o Führer não aparece montado num cavalo, dirigindo um carro e nem 

mesmo mantém a sua sisudez “habitual”? 

No entanto, se prestamos atenção, Hitler pode não aparecer desse modo, mas seu papel é ser 

apresentado e atuar como aquele que dirige, domina e controla a massa. Como lembrou Susan 

Sontag, as associações sexuais feitas em relação à massa sempre foram constantes nos comentários 

do Führer, que “Como Nietzsche e Wagner (...) considerava a liderança como domínio sexual das 

massas ‘femininas’, como estupro. (Sontag, 1986: 81). Porém, essa massa deve estar organizada e 

preparada para seguir, e talvez por isso mesmo, conquanto a multidão desorganizada o saudasse, 

efusivamente, desde a sua chegada44, o líder só tivesse se dirigido aos uniformizados ou “em 

forma”, como é o caso das crianças e dos homens-trabalhadores-soldados. Vê-se, portanto, uma 

primeira distinção: as crianças que merecem ouvi-lo estão uniformizadas. Nesses termos, ao subir 

ao palanque, o líder assume simultaneamente o papel de pedagogo e demagogo, isto é, de condutor 

de crianças e do povo, o que é muito bem explorado por Leni Riefenstahl, pois às palavras 

“...vocês precisam almejar a paz e serem corajosos ao mesmo tempo”, a cineasta faz seguir um 

corte ensejando uma panorâmica do estádio lotado, numa demonstração de força e da força, como 

se a concentração dos ouvidos de milhares devotados a uma só voz reverberasse a palavra 

“corajosos”. Do mesmo modo, ao dizer “...um pavilhão que nós levantamos do nada...”, referindo-

se ao movimento iniciado com pouco mais de uma dúzia de homens, a cineasta tira Hitler da tela, 

apostando num rosto adolescente, risonho, feliz, com a face encharcada da luz do sol, e, que, num 

                                                                                                                                                                                 
nas SA, episódio conhecido como “a noite dos longos punhais” - que teve como principal 
desdobramento o assassinato de Rohm, entre outros. 
43  Aliás, mesmo os soldados que são apresentados sentados, em determinado ponto  
(54’05’’), não apenas descansam, como também estão esquadrinhadamente alinhados: as 
mãos, as pernas, as botas e os capacetes, reforçando a idéia de controle, domínio, ordem, 
harmonia e, no limite dessa lógica (estética), beleza. 
44 Massas organizadas, como utilizo o termo, significa, apenas, a reunião de um grande 
número de pessoas em movimentos ritmados, marciais, sobretudo, o que a distingue da 
multidão, cujo adjetivo desorganizada deve ser, também, entendida nesse sentido. 
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movimento de pescoço, parece acompanhar algo que só ele vê, rasgando o céu. Porém, nesse 

ponto, os recursos da cineasta objetivando multiplicar o poder das palavras de Hitler, é menos 

impactante do que a própria imagem deste, cujos braços, roupa e voz parecem estar dizendo: para 

que O Triunfo da Vontade ocorra é necessária uma educação, uma integração consoante ao 

seguinte lema: “...e vocês precisam se endurecer enquanto são jovens”. Isso porque, no futuro, no 

novo tempo, os homens deverão ser duros – quer dizer, o processo de endurecimento corresponde 

ao caminho traçado, em linha reta, de um ponto qualquer do passado45 até um ponto qualquer do 

futuro, criando uma nova Alemanha que não pode ser fraca, pois “endurecer” significa “...aceitar 

privações sem nunca esmorecer” 46. Sob esse lema é que parece se erguer o país e o futuro: uma 

educação pelo endurecimento.  

Coube a Adorno ter percebido no “endurecimento” uma das mais importantes 

características daquela que poderia ser chamada de “educação para Auschwitz”, e que tinha como 

escopo forjar “...a disposição de aderir ao poder e, externamente, submeter-se como norma àquilo 

que é mais forte, à mentalidade dos algozes (...)” (Adorno, 1986: 37)47. Conquanto o texto de 

Adorno aponte inúmeras alternativas da discussão, é justamente a “dureza”, ou se se quiser, para 

falar com os defensores de Auschwitz, o da “...educação para a disciplina através da dureza” 

aquele que mais chama a atenção: 

 “A imagem da educação pela dureza, na qual muitos crêem irrefletidamente, é 

basicamente errada. A concepção de que virilidade signifique o máximo de 

                                                           
45 O ponto de origem a qual Hitler se refere, no discurso, tem a ver com “...um pavilhão 
que nós levantamos do nada”. Por mais que isso seja localizado e datado na história 
germânica, não deixa de ser sintomática (coincidente) a expressão utilizada “do nada”. Do 
mesmo modo, o futuro é “projetado” não como uma sociedade sem classe ou casta. Basta 
que elas não sejam reconhecidas. Sobre a “educação” proposta pelo NSDAP, o livro Os 
Fascismos, de Thierry  Buron e Pascal Gauchon (1980) traz um manifesto com esse tema. 
Sua ênfase recai sobre a “educação física” mas, sobretudo, e principalmente, sobre o 
ensino da “história”. Afora essas duas disciplinas, havia também a biologia, que já 
salientei, anteriormente. Não sem motivo o discurso nazista era considerado “duro” pelas 
camadas da população mais afastadas da propaganda oficial (camponeses, de modo geral); 
e, como diziam os moradores de uma aldeia alemã: “Só um professor pode lidar com ele. 
Ou um barbeiro” (cf. filme de Peter Cohen, 1994). 
46 Hitler se refere às garotas, mas não há imagem delas no estádio. O “endurecimento” 
como um termo a revelar a falocracia nazista é, também, portanto, endossado por Leni 
Riefenstahl. 
47 Nesse ponto Adorno faz sua proposta, ainda que breve, como a comunicação exige, de 
uma educação para a auto-reflexão crítica, autônoma, no “sentido” que Kant lhe dava. 
Não vou entrar nessas considerações. 
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capacidade para suportar já se transformou há tempos em símbolo de um 

masoquismo que – como demonstra a psicologia – se funde com demasiada 

facilidade ao sadismo. Em última análise, a elogiada têmpera para a qual se é 

educado significa pura e simplesmente indiferença à dor. E não se faz tanta 

distinção assim entre uma e outra. Aquele que é duro contra si mesmo adquire 

o direito de sê-lo contra os demais e se vinga da dor que não teve a liberdade 

de demonstrar, que precisou reprimir. Esse mecanismo deve ser 

conscientizado, da mesma forma como deve ser fomentada uma educação que 

não mais premie a dor e a capacidade suportá-la. Em outras palavras, a 

educação deve dedicar-se seriamente à idéia que não é em absoluto 

desconhecida da filosofia: que não devemos reprimir o medo” (Adorno, 1986: 

39). 

Fazer padecer o corpo para o surgimento de um ideal na mente parece não ser apenas um 

projeto do NSDAP, mas uma ética da e pela obediência, em que o prêmio à dor, sentida e sufocada, 

se inscreve como a máxima de uma educação pela tortura – tortura esta que, como lembrava 

Adorno, citando Horkheimer, representava “...a adaptação – sob controle e, de certa forma, 

acelerada – do homem ao coletivo” (Horkheimer, apud Adorno, 1986: 40) - para a preservação da 

autoridade ou da unidade do grupo48.  

Todavia, dentro do raciocínio aqui desenvolvido, é interessante notar que se, há pouco 

tempo atrás, tínhamos na tela os homens-trabalhadores-soldados louvando a purificação pelo 

trabalho, agora, como a estabelecer uma passagem “natural” para o próximo estágio da perfeição 

alemã, eles se tornarão, além disso, um modelo de comportamento disciplinado pela repressão das 

paixões: o homem que foi educado pela dor na juventude hitlerista e, depois, aprendeu a marchar e 

                                                           
48 Exemplo disso são os esportes, associados ao mesmo tempo ao cavalheirismo, ao fair-
play  à vida sadia, e, também, às drogas, à violência, e às regressões mais bárbaras em que 
o indivíduo abre mão do “si mesmo”, enfraquecido, para atuar pelo grupo, violentando, 
matando e morrendo. Ou ainda representado por aqueles indivíduos bafejados pelo desejo 
de “fazer coisas”, de serem “eficientes”, de serem conformes à autoridade – que, na 
sociedade tecnológica produz não apenas pessoas tecnológicas como, também, o tipo de 
autoridade a ser obedecido, o princípio tecnológico da coisa em si, da técnica como 
fetiche (sobre esse tema, ver Adorno, 1986: 39 e segs.) onde pouco ou nada importa o 
conteúdo das ações, mas a sua “eficiência” e “serventia”. 
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a segurar pás, exibe, agora, a sua vitória sobre a natureza (dentro de si e fora de si49). Nesses 

termos é possível dizer que não faz falta a Hitler estar sobre um cavalo, uma vez a disciplina, a 

camaradagem e o espírito de grupo, forjados na dor e na privação, realizarem o processo de 

adestramento da “massa organizada” como um “todo”, preparando-a (mediante o amansamento) 

para ser dirigida e cavalgada pelo Führer. O trabalho e a educação, portanto, devem propiciar o 

aparecimento de um ideal comum de futuro, a partir do sofrimento. Só pelo sofrimento que o 

endurecimento implica pode ser “forjado” esse ideal, e se Hitler parece ser convincente ao falar 

dele em quase todos os seu discursos, é porque esse pathos já era uma realidade: o sofrimento 

vivido no passado deve tornar-se a lei da subjetivação no presente e, a partir daí, ser repetido no 

futuro. 

O sofrimento educa a multidão, transformando-a na massa a ser cavalgada e conduzida pelo 

Führer, assim como, nos exercícios militares, os bólidos o são pelo motorista, e os cavalos (que 

submetem seus instintos retesados) pelo cavaleiro. Esse cavalo, contido, que aparece adornado (sob 

a observação do líder) com arreios, tapeiras, freios, sela, etc., parece reverberar no ideal de homem 

que faz parte da massa organizada, uniformizado, que aprendeu a refrear suas paixões e a acertar o 

passo ao ritmo harmônico do igual e do idêntico. Afinal, se é certo dizer que “Todo ser humano é 

um estranho ímpar”50, fazer par e parecer idêntico só pode ser obtido com tortura. 

    *  *  * 

Uma última observação a respeito dessa incursão sobre a imagem do cavalo. Conhecido 

desde os gregos como metáfora dos impulsos bravios a dominar, e que, com as representações 

artísticas no Império Romano, ficou associado à soberania e à força - sobretudo quando montado 

por um imperador -, o cavalo e a relação estabelecida com os impulsos humanos nunca deixou de 

causar impressão51. No entanto, particularmente em relação aos “sonhos de grandeza” dos nazistas 

                                                           
49 Afinal, como percebeu Horkheimer, a exploração da natureza pelo homem tem uma 
dupla história: a do homem sobre a natureza dentro de si, isto é, as suas paixões, o seu 
inconsciente; e a do homem sobre o “outro” homem. Nas palavras do autor, "a história 
dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do 
homem pelo homem. O desenvolvimento do conceito de ego reflete essa dupla história" 
(Horkheimer, 1976: 116). 
50 O verso é de Carlos Drummond de Andrade. 
51 Os “índios” norte-americanos chamavam os cavalos de “cães do céu”, os quais seriam o 
complemento perfeito do guerreiro. Nos E.U.A, país de larga tradição cinematográfica 
mas sem uma história milenar, as imagens de ambos, “índio” e “cavalo”, ajudaram a 
construir uma mitologia da conquista do inóspito e do selvagem. Sempre acompanhados 
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mais notórios (como Hitler, Goebbels e Göring), para quem o Renascimento seria o momento de 

ouro (mais um, aliás) ao qual a Alemanha deveria estar associada, a presença do cavalo foi muito 

pouco explorada (talvez em virtude da incapacidade do líder para montar - embora fosse 

representado, em algumas gravuras, como um príncipe teutônico, sobre um cavalo, levantando a 

espada) 52. Uma possível razão para isso decorre do olhar de Leni Riefenstahl, que, conforme 

Palmier, teria feito referências ao mundo greco-romano a partir de Breker. Conquanto um de seus 

projetos interrompidos visasse retratar justamente a Penthesilea, uma Amazona, seu interesse 

advinha menos da cultura grega do que dos inúmeros convites que recebeu para interpretar o papel 

(Max Reinhardt, inclusive, teria dito que ela seria uma ótima Amazona, no teatro). Ainda que o 

deserto líbio, escolhido para ser o cenário cinematográfico da Penthesilea, exigisse dela saber 

                                                                                                                                                                                 
de uma intensa desorganização e gritaria, os ataques contra os colonos ou a cavalaria, por 
exemplo, estampavam na tela a fúria do selvagem, que deveria ser estancada a qualquer 
preço. Por outro lado, quando era enquadrado trazendo em seu dorso o herói (solitário e 
sem vínculos), ou os soldados da cavalaria (sempre em ordem unida) contra a paisagem 
estadunidense, ao fundo, o cavalo, na maior parte das vezes, aparecia manso e garboso, 
em plena comunhão com seu cavaleiro. Fora do registro cinematográfico, os grandes 
conquistadores de herança greco-romana têm o seu ar triunfante associado ao cavalo no 
qual estão montados. Quadros famosos mostram cavalos empinados, tesos, contidos, sobre 
os quais triunfa um corpo humano apaziguado pela mente. Para não sair do Brasil, vale 
observar o quadro de François-René Moreau, de 1850, que está no Museu imperial de 
Petrópolis, no qual D. Pedro ergue o chapéu, montado num cavalo gracioso e contido, em 
meio a uma multidão; ou o famoso quadro da independência, de Pedro Américo, óleo 
sobre tela de 1888, do acervo do Museu Paulista, USP. Na obra, um intrépido cavalo é 
rodeado por outros tantos, de variadas cores, sobre os quais garbosos cavaleiros erguem as 
espadas acompanhando o grito do futuro imperador. Na escultura, há um imponente e 
contido cavalo, montado por um alegre D. Pedro I, de Louis Rochet, inaugurada em 1862, 
no Rio de Janeiro. Em tempo, algumas dessas imagens (fotografias) podem ser vistas no 
caderno “Imagens do Brasil – 500”, Folha de São Paulo, 20.04.2000 – Quinta-feira. 
52 Embora não fosse cavaleiro, Hitler era freqüentemente representado como um herói das 
tradições teutônicas, o que implicava estar dentro de uma armadura e montado num 
cavalo. As referências “clássicas” aos cavalos não faltam. Como amante da cidade eterna, 
provavelmente Hitler era conhecedor dessa associação simbólica que atingiu seu ápice 
com a escultura do imperador Adriano. De qualquer modo, catálogos e fotos dos grandes 
monumentos renascentistas, voltados para o turista, eram comuns à época. O mais 
conhecido era a obra de Donatello chamada “Il Gattamelata”. Esse monumento 
(levantado no campo da igreja de Santo Antonio, no “norte” da Itália, Padova), sintetiza 
todos os elementos ligados à imagem do cavalo montado por um líder: o domínio. De 
modo geral, a escultura “retrata” a figura de um animal pisando uma pequena esfera, 
enquanto é montado pelo condotieri. Representando a própria força em manifestação, pois 
está todo retesado, deixa ver como o domínio da natureza, pelo homem, pode significar, 
também o domínio deste sobre si e sobre os outros homens. A esfera, sobre a qual mantém 
uma de suas patas, é o cosmo, o equilíbrio, a harmonia; já o corpo, a instância dos afetos, 
por excelência, aparece retesado como se todos impulsos indomináveis pudessem ser 
controlados – pela “força” do logos do condotieri, a saber, do Duca, daquele que conduz. 
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cavalgar, não fica claro, em nenhum de seus filmes, fotos ou biografia, a presença marcante da 

imagem desse animal. Além disso, como mencionei antes, a maneira como a representação do 

clássico chegou até Leni Riefenstahl deve-se à cultura fotográfica alemã que, no período 

imediatamente anterior a O Triunfo da Vontade e Olympia, assistiu à publicação de dois livros: Die 

Akropolis, de Walter Hege, em 1930; e Meisterbildnisse, de George Hoyningen-Huene, em 1932 

(cf. Barbaró, 1996: 27). No entanto, isso teria ocorrido em relação à representação do corpo 

humano, e não de cavalos. 

 



 205

IV. A NOÇÃO SOCIOLÓGICA DE LÍDER EM O TRIUNFO DA VONTADE  

 

PRÓLOGO 

No capítulo anterior, tentei estabelecer a imagem predominante da massa em Leni 

Riefenstahl: o “exército”, ou melhor, a floresta. Homens plantados, ou em marcha, como “...o 

grande bosque de Birnam, subindo a alta colina de Dunsinane” – na imagem clássica da derrocada 

de Macbeth, conforme mencionei na introdução desta tese. 

A idéia foi explorar a formação da massa como a protagonista – a noiva, a mulher, a 

heroína – que atua com Hitler – o prometido -, mostrando que, mais do que com a multidão, Hitler 

contracena com a massa organizada. Como se pode reparar, em momento algum o Führer se 

dirigiu (“falou”) à multidão “desorganizada” (ou seja, aquela que o saúda desde o primeiro passeio 

pelas ruas de Nuremberg). Ao filme de Leni Riefenstahl importa a multidão organizada, isto é, os 

segmentos de massa ordenados geometricamente e paramentados, como se esse fosse o preço para 

poder ouvir a boa nova. Desse modo, são secundárias as imagens das reuniões e das aglomerações 

“desorganizadas” que, de fato, existem na obra de Leni Riefenstahl. A principal é a organizada: a 

floresta, a massa fechada, o “exército”1. 

Desse modo, como disse, se existem no filme, várias formas assumidas pela imagem da 

“massa”, elas estão basicamente divididas em dois tipos: a organizada e a desorganizada - com o 

líder falando para apenas uma delas2. Porém, dessa constatação advêm as seguintes dificuldades: se 

há uma “festa de casamento” acontecendo, então, é necessário perceber certa inteligibilidade no 

roteiro de Leni Riefenstahl, assim como perscrutar como o líder, a cidade e as aglomerações estão 

a atuar e, ainda, apontar quais são os seus papéis. Para isso, serão fundamentais os próximos 

planos, pois se trata da célebre marcha das bandeiras e dos estandartes, de forte efeito visual3, e de 

                                                           
1 O mesmo mês em que o filme estreava nos grandes cinemas das grandes cidades alemãs, 
março de 1935, foi, também, o mês em que era instituído o serviço militar obrigatório em 
todo o país. Ainda sobre a “organização” e a “imagem da massa”, ao final do congresso, 
quando Hitler discursa inclusive para civis, vale notar que a multidão, num estádio, já é 
uma forma de organização. Aliás, os estádios são, ainda hoje, os grandes templos do 
século XX – seja para eventos esportivos, para encontros religiosos ou shows musicais, 
principalmente. 
2 Tipos de imagem da massa na tela de Leni Riefenstahl, sem nenhuma conotação política. 
3 A expressão “forte efeito visual” é vazia de significado. Se há efeitos que são fortes e 
outros que são fracos, cabe ao pesquisador lançar uma hipótese para compreender por quê 
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mais um discurso de Hitler – cujo interesse particular é a explicação por ele oferecida para a sua 

chegada ao poder.  

Além disso, para que essa análise faça sentido, é necessário apontar uma determinada 

lógica, não apenas argumentativa ou imagética, mas, sobretudo, sociológica, na maneira como o 

líder “dialoga” com seus “seguidores”. Isso não quer dizer explorar a noção de massa em relação 

aos bens culturais, à psicologia dos indivíduos em grupo, ou às suas conotações políticas - uma vez 

que o interesse desta investigação é acentuar o papel dramático que elas assumem no filme -, mas, 

sim, perceber, sociologicamente, quais os sentimentos que animam as personagens. Nesses termos, 

devem-se observar dois cuidados: como se dá o diálogo entre líder e seguidores, de um lado, e, de 

outro, como estes atuam. Consoante ao segundo cuidado, vale dizer, antes de mais nada, que no 

filme existem papéis, mais do que personagens. Deste ponto de vista, Hitler, assim como os tipos 

de “massa”, a cidade de Nuremberg e a sua arquitetura, além de personagens com características e 

idiossincrasias psicológicas4, desempenham papéis já reconhecidos nos grandes épicos: o tema do 

casamento como o fim de um grande período de sofrimento; Hitler, no papel do bem desejado; a 

nação alemã como aquela que merecia e esperava o triunfo do bem; a República de Weimar como 

o oponente invisível5, o quinta coluna; Versalhes como o grande inimigo, etc.. Assim, não 

importando qual personagem o Führer atue (o sacerdote, o noivo, o general, o líder da juventude), 

                                                                                                                                                                                 
uma imagem pode produzir, ou não, uma sensação que cause tal efeito. Portanto, se 
mantenho o termo no corpo do texto é apenas para chamar a atenção para a análise – que 
será feita em seguida. Sobre o uso do termo “famosa marcha”, estarei analisando duas de 
suas manifestações, neste capítulo: a primeira delas ocorrida durante, provavelmente, o 
final da tarde e o início da noite; e a outra, mais adiante, que acontece durante um dia 
claro, nas preliminares da benção das bandeiras e estandartes. 
4 Na opinião de Ducrot & Todorov, “...a presença, na noção de personagem, de várias 
categorias diferentes. A personagem não se reduz a nenhuma delas, mas participa de 
cada uma.” (Ducrot & Todorov, 1988: 209). 
5 V. Ducrot & Todorov para a distinção de E. Souriau entre personagens e papéis - 
definidos, rapidamente, como funções dramáticas, no teatro. Embora a diferença entre o 
ator e o espaço diegético no cinema e no teatro seja decisiva (falo sobre ela no último 
capítulo), creio não haver problemas nessa apropriação, especificamente. “(...) ‘a Força 
temática orientada, o Representante do bem desejado, do valor orientante; o Obtenedor 
virtual deste bem (aquele para o qual trabalha a Força temática orientada); o Oponente; 
o Arbítrio, o atribuidor do bem; o Socorro, duplicação de uma das esferas anteriores’.” 
(Ducrot & Todorov, 1988: 212).Mais abaixo, ainda discutindo os diversos processos de 
caracterização da personagem, e já num outro registro que não mais o de E. Souriau, 
dizem: “(...) um objeto pertencente à personagem, um modo de se vestir ou falar, o lugar 
onde vive, são evocados cada vez que menciona a personagem, assumindo assim o papel 
de marca distintiva. É um exemplo de utilização metafórica das metonímias: cada um 
destes detalhes adquire um valor simbólico.” (Ducrot & Todorov, 1988: 212). 
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seu papel dramático é muito claro: é o representante do bem desejado que obteve triunfo na intriga 

vivida num passado recente6. Em termos do primeiro cuidado, isto é, dos diálogos entre chefe e 

seguidor, passarei por um pequeno e esclarecedor texto de Simmel, tendo por escopo localizar a 

maneira como o líder “fala” à multidão e os sentimentos que desperta. O intuito disso não é 

“checar” se Leni Riefenstahl utilizou, ou não, conceitos de Simmel, nem se fez a transposição 

“correta” destes para a tela, mas experimentar uma hipótese: a de que a construção da imagem do 

líder, no filme, é a contrapartida cinematográfica da noção sociológica desse autor. 

Para fazer isso, pretendo trilhar o texto de Simmel de modo a perceber os fundamentos que 

tornam o filme de Leni Riefenstahl mais próxima de uma história de ficção, com um roteiro muito 

bem ajustado da relação líder e seguidor, do que uma peça de propaganda na criação do “princípio 

de liderança”, isto é, do Führerprinzip, projeto de Goebbels que visava apresentar o líder como a 

encarnação da vontade da nação, de modo que a ação do Führer fosse a nação agindo e, a vontade 

da nação, a vontade do Führer – se Goebbels ou Hitler utilizaram o filme com esse escopo, não é 

interesse desta investigação discutir. Por esse prisma, as imagens monumentais de Leni Riefenstahl 

constituiriam, antes de mais nada, um épico, ou, quase, um conto de fadas, no qual atua um chefe 

carismático. Em decorrência disso, muito mais do que uma associação imediata do filme da 

cineasta ao de Lang, como em Os Nibelungos (que, segundo David Welch, levaria as pessoas, à 

época, a enxergar em Hitler um novo Siegfried wagneriano)7, há uma ficção na qual se pode ver 

um líder carismático que atua, pela primeira vez, para as câmeras. 

 

                                                           
6 O conceito e a caracterização de intriga também pode ser encontrado em Ducrot & 
Todorov, 1988: 270. Ali estão dispostos três tipos delas: a de destino, as de personagem e 
as de pensamento. Particularmente interessante é a Intriga Apologética, inserida no 
primeiro caso, pois ao contrário da intriga trágica (Édipo, Lear, etc.), “...o herói, forte e 
responsável por seus atos, atravessa uma série de perigos, mas vence-os ao final. O leitor 
lhe devota um sentimento em que se mesclam respeito e admiração.” (Ducrot & Todorov, 
1988: 270). Substituído leitor por espectador, tem-se o que a imagem de Hitler “quer 
mostrar”, na tela  de Leni Riefenstahl: um homem digno de respeito e admiração. 
7 Interessante a citação que David Welch faz de um comentador do filme de Leni 
Riefenstahl: “(...) Hitler vem do céu para animar a antiga Nuremberg com o fogo 
teutônico primevo, para liberar a energia e o espírito do povo alemão através de um novo 
movimento fundamentado na sua consciência racial” (Kelmann, apud Welch, 1985: 153); 
pois não há, no filme todo, nenhuma preocupação com a raça, o que só viria a ocorrer um 
ano mais tarde, no congresso de 1935 (cuja lembrança mais forte se dá menos pela 
legislação anti-semita do que pelos canhões de luz arquitetados por Speer). Em tempo, 
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4.1 O roteiro do líder deve ser simples 

Simmel, n’ “A Determinação quantitativa dos grupos sociais”, mesmo reconhecendo as 

arbitrariedades da classificação de um fenômeno que engloba tão grande número de traços, vai 

sugerir dois pontos que, de imediato, podem ser detectados na vida dos pequenos grupos sociais, a 

saber, a radicalidade e o poder de decisão. Na verdade, o que ocorre é menos a manifestação desses 

dois pontos como uma característica genética dos pequenos grupos – em oposição aos grandes – do 

que uma diferença em relação à eficácia das decisões, muito mais forte (ou aparecendo de maneira 

muito mais forte) do que nos grandes grupos. 

Entretanto, essa constatação de eficácia, ou mesmo, se se quiser, a maior facilidade na 

tomada decisões em grupos em que há um menor número de componentes, pode ser verificada, 

também, nas reuniões de massa. Nesse caso, porém, a eficácia decorre de outro motivo: a 

simplicidade dos argumentos - mas não apenas. Segundo o autor: 

 “(...) esta afirmação precisa ser esclarecida, pois precisamente onde as 

grandes massas são ativadas por movimentos políticos, sociais ou religiosos, 

elas são implacavelmente radicais, e partidos extremados oprimem partidos 

moderados. O motivo disso é que as grandes massas só podem ser animadas e 

guiadas por idéias simples: o que é comum a muitos deve ser acessível mesmo 

aos mais humildes e mais primitivos entre eles. Em números relativamente 

grandes, ainda mesmo as personalidades mais nobres e mais diferenciadas 

nunca se encontram nos impulsos e nas idéias complexas e altamente 

desenvolvidas, mas apenas naquelas relativamente simples e genericamente 

humanas. E também as realidades nas quais as idéias de massa são planejadas 

para funcionar são sempre muito complexas e reúnem um grande número de 

elementos divergentes. Desse modo, as idéias simples sempre acabam sendo 

muito unilaterais, cruéis e radicais.” (Simmel, 1983: 96). 

Analisemos essa proposição. Além de argumentos simples, é necessário, segundo Simmel, 

uma situação que comporte certa complexidade, transformando uma idéia tosca, graças ao 

contraste sugerido pela realidade, em verdade eficaz. Logo, quanto mais novo e complexo um 

                                                                                                                                                                                 
Welch compartilha da visão que coloca O Triunfo da Vontade na trilha da construção do 
Führerprinzip. 
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determinado cenário, quanto mais profundas as causas e as explicações para determinados 

fenômenos, mais a eficácia será sinônimo de decisões baseadas em simplificações – de grandes 

ideais, de teorias, de crenças imemoriais, etc.. É nas manifestações de massa, portanto, que se 

encontram o tempo e o lugar adequados para a transformação de “grandes argumentos” em 

slogans8. 

Todavia, mais do que a simplicidade de argumentos, há um outro detalhe mencionado por 

Simmel, qual seja, o que é comum a todos deve ser acessível a todos – o que significa afirmar, 

segundo o autor, que as idéias que podem “animar as massas, e guiá-las”, são aquelas que podem 

ser apropriadas pelos espíritos “mais humildes dentre eles”. Porém, o fato de ser acessível aos 

mais humildes não quer dizer que apenas esses sejam tocados (animados) pelas palavras 

arremessadas à massa. Antes, como lembra o sociólogo alemão, em grandes números (e poder-se-

ia arriscar: quanto maior o número), aquelas personalidades tidas como as “...mais nobres e mais 

diferenciadas” tendem a encontrar a explicação para o problema que as aflige não na 

complexidade das idéias desenvolvidas à base rigorosa de argumentos, mas justamente 

“...naquelas relativamente simples e genericamente humanas”. Isso tudo faz com que a eficácia 

das decisões, num grupo numericamente elevado, seja sinônimo não apenas de idéias simples ou, 

no limite, toscas. Mais do que isso, nesses momentos, tais idéias são capazes de apresentar ideais, 

desejos, soluções, etc., genericamente humanos – ainda que “...unilaterais, cruéis e radicais”. Em 

outras palavras, o slogan, construído a partir de simplificações teóricas, deixa aparecer, primeiro, a 

verdade que anima o movimento de massa para, depois, revelar a forma na qual vem envolvida: a 

radicalidade, a unilateralidade e a crueldade. 

Entretanto, cabe perguntar. Mesmo gerando idéias de radicalidade, unilateralidade e 

crueldade, como é a ação de um “grupo” como esse? Segundo Simmel, essas características 

tendem a ficar exacerbadas quanto mais proximidade física ocorrer nas reuniões de massa. Nesse 

momento, as sugestões se multiplicam e conduzem ao acúmulo de uma extraordinária carga de 

excitação nervosa, envolvendo todos os indivíduos, fazendo com que “... cada impulso cresça 

                                                           
8 “Trabalhadores do mundo todo, uni-vos”, é um deles – embora os seus criadores não 
pudessem ser acusados de simplificadores teóricos, ao contrário. 
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como uma avalanche e submet(a)e a massa a qualquer de seus membros, que por acaso seja o 

mais impetuoso.” (Simmel, 1983: 96)9.  

Continuando Simmel: 

 “A fusão das massas em um único sentimento, no qual toda a especificidade e 

reserva da personalidade ficam suspensas, é fundamentalmente radical e hostil 

à mediação e à consideração. Não levaria a nada além de impasses e 

destruições se não costumasse terminar antes em exaustão e repercussões 

interiores, que são as conseqüências do exagero unilateral. Além do mais, as 

massas – no sentido aqui utilizado – têm pouco a perder e, ao contrário, 

acreditam que têm tudo a ganhar. Nesta situação, a maior parte das inibições 

que se opõem ao radicalismo costumam ser derrubados.” (Simmel, 1983: 96-

7). 

O final da citação parece fazer ecoar a passagem famosa do “Manifesto Comunista”: o 

proletariado só tem a perder os seus grilhões. Entretanto, essa característica de radicalidade e 

crueldade da massa, “descrita” pelo pensador alemão, parece ter o seu núcleo gerador na “fusão 

(...) em um único sentimento”, pois sem isso ainda restaria espaço, mesmo que mínimo, para a 

consideração e a mediação. Sem a fusão dos sentimentos dos indivíduos na massa, transformando-

os, ou melhor, explicando-os ou dando-lhes inteligibilidade a partir de um único slogan, não 

haveria a continuidade de um movimento desse tipo10. 

                                                           
9 Descarto a entrada, aqui, no campo weberiano que sedimentou, para a sociologia 
compreensiva, a definição de um determinado tipo puro de ação em que essas 
características estejam presentes, como é o caso da “ação afetiva”, no limiar do que se 
pode chamar de ação social e, assim, no limite da possibilidade da compreensão da sua 
motivação. Por outro lado, também não ingresso no registro da “ação coletiva” de 
Durkheim, conquanto a noções de culto e rito, utilizadas em boa parte destas análises, a 
ela pudessem facilmente remeter. 
10 Como lembra Bouthoul, a mais alta forma de autoridade é o direito de dar à morte, o 
que faz com que o valor de uma causa seja muitas vezes medida pelo número de mortes, 
de caráter violento, que pode provocar. No entanto, para que isso se concretize, é 
necessário que a verdade pela qual se morre e se mata não seja passível de discussões e 
problematizações, o que tiraria a fonte de seu poder. Sobre isso, o sociólogo 
durkheiminiano comenta: “Julga-se que toda ideologia que suscitou sacrifícios e 
martírios adquire um valor em si. Pouco importa que – se quisermos ser sinceros e 
objetivos, somos obrigados a constatá-lo – todas as causas, tanto as melhores como as 
piores, as absurdas e as mais sensatas, se tenham mostrado aptas a produzir heróicos 
devotamentos. Trotsky, respondendo a Kautsky que reclamava a liberdade de imprensa, 
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De um modo ou outro, Hitler teve consciência, a seu tempo (que é posterior a Simmel, uma 

vez que quando da morte do pensador, Hitler ainda não fazia parte do partido trabalhista alemão) 

de que a unificação dos sentimentos da massa era um dos pilares da propaganda da futura 

Alemanha, pois, segundo asseverou, a psicologia das massas ensina a centrar forças em um 

inimigo apenas (cf. Hitler, 1983: 82-3). Em outros termos, a simplificação é necessária para a 

eficácia, de modo a impulsionar as pessoas a agirem motivadas por uma razão clara, soberana e 

genericamente humana. No caso alemão, como se sabe, tratava-se de fundir o sentimento de 

humilhação (genericamente humano), imposto pela derrocada na guerra, direcionando o ódio a um 

inimigo fácil de ser visualizado, os “ditames de Versalhes”.11 Exorbitar o número de inimigos é 

abrir espaço à mediação e ao esfacelamento do movimento. Desse modo, se havia um inimigo a ser 

vencido, cuja derrota seria apresentada em praça pública, esse era “Versalhes”12. 

                                                                                                                                                                                 
declara num discurso: ‘As idéias em nome das quais se derrama sangue são por isso 
mesmo absolutas, e no mesmo momento não se pode tratá-las como verdades relativas 
que se pode pacificamente confrontar com outras’. É esse o tipo mesmo do raciocínio 
necrólatra: os estados de perdas são considerados como o critério por excelência da 
verdade ideológica.” (Bouthoul, 1964: 67 – grifos do autor). 
11 O sentimento de humilhação pela derrota, da maneira como passou para a história, era 
devido a diversos fatores, dependendo da posição social ocupada pelos indivíduos. Se os 
espartaquistas, por exemplo, queriam ver proclamada uma república socialista depois da 
abdicação do Kaiser Guilherme II – que fugiu! – para outros, o desnorteamento das tropas, 
abandonadas pelo Estado nas linhas de frente, propiciava um motivo de revolta que não 
seria contemplado pelo socialismo. Por outro lado, todos os setores da Alemanha foram 
duramente atingidos pelo Tratado de Versalhes, firmado em junho de 1919 e sem a 
negociação com as partes vencidas. Isso implicou, além do pagamento de dívidas de 
guerra, dois fenômenos que constituíram o sentimento geral da humilhação: o governo de 
Weimar pedirá moratória da dívida, para poder reerguer o país, tendo prontamente negada 
a sua solicitação; e, segundo, em decorrência do atraso na entrega na remessa de madeiras, 
parte do acordo de guerra, a França invadiu o cobiçado Ruhr, responsável pela produção 
de 4/5 do carvão alemão. Desde de junho de 1923, portanto, se havia um motivo 
(simplificado e, ao mesmo tempo, capaz de dar conta dos aspectos mais genéricos) para a 
crise alemã, esse era “Versalhes”. Note o leitor que tanto Weber quanto Simmel, para falar 
de dois clássicos da sociologia, estiveram envolvidos nos esforços de guerra alemão (cf. 
Rodrigues, organizador e comentador da seleção dos textos, apud Simmel, 1983: 10). 
12 David Welch identificou na propaganda política uma estratégia de entretenimento que, 
para surtir efeito, deveria estar baseada na fácil localização de um inimigo - visualizado 
por todos. Diz o historiador: “Mesmo sob o Nacional Socialismo e o inflexível fanatismo 
exigido por um regime como esse, algumas formas de diversão eram necessárias como 
um foco para a unidade nacional. O rancor ao inimigo era manipulado para consumar 
essa necessidade (...). Ele consiste em atribuir a sua própria desventura a um ‘outsider’. 
Pessoas frustradas precisam odiar, porque odiaram quando dividiram com outros a mais 
potente de todas as emoções básicas. Seja o objeto do ódio o Bolchevique, o Judeu ou o 
Anglo-Saxão, essa propaganda terá tanto mais chance de lograr sucesso quando designa 
claramente um ‘objetivo’ como a fonte de toda a miséria e sofrimento.” (Welch, 1995: 
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Entretanto, duas considerações merecem ser feitas. Em primeiro lugar, à época do filme, 

Hitler dificilmente podia ser considerado o mais impetuoso dentre os membros da massa. Antes, 

segundo ele mesmo pregava em seu livro escrito na prisão, o que caracteriza um líder é a 

personalidade, a sua individualidade. “(...) Não está todo o conceito de responsabilidade 

intimamente ligado à personalidade?”, perguntava o futuro Führer, explicando, a partir daí, o 

fracasso do parlamentarismo em virtude da diluição da responsabilidade do líder, donde a essência 

da democracia germânica estar na personalidade de um homem com responsabilidade histórica. 

Desse modo, pode-se perceber no chanceler alemão a passagem de um momento no qual havia sido 

o mais impetuoso dos membros do grupo – motivo pelo qual teria sido preso, em 1923 – para 

outro, no qual aparece como o líder consumado e, ao contrário de antes, refratário aos atos 

impetuosos. Em segundo lugar, e para terminar a citação de Simmel:  

 “Finalmente, os grupos, mais freqüentemente que os indivíduos, esquecem que 

seu poder tem limites; mais exatamente, ignoram esses limites, tanto mais 

facilmente quanto menos os membros se conhecem entre si – e o mútuo 

desconhecimento é típico de um grupo grande que se juntou por acaso.” 

(Simmel, 1983: 97)13. 

Isso implica dizer que o líder que pretenda dar continuidade à sua liderança necessita não 

apenas ser o fiel da balança em relação aos mais impetuosos como, também, “perpetuar” esse 

encontro gratuito que Simmel chama de “...um grande grupo que se juntou por acaso”. Mas como 

                                                                                                                                                                                 
72). Como se vê, para a propaganda importa salientar a simplificação dos problemas e das 
soluções a partir da partilha de uma emoção básica do ser humano: no caso, o ódio. 
Interessante notar que em 1935, por exemplo, quando apareceram as primeiras leis sobre a 
questão judaica, o escolhido para apresentá-las foi Göring, conhecido pelos seus discursos 
entediantes. O motivo disso seria evitar cativar a atenção da platéia para o que iria ser 
dito, de modo a evitar a transformação dos judeus “em vítimas”, como já havia acontecido 
com a cobertura do jornal Der Stürmer, desprezado por Goebbels pela exortação “idiota” 
à violência – o que poderia atrair a simpatia para o lado judeu. Sobre o pronunciamento e 
os acontecimentos relativos ao Congresso de 1935, v. Sereny, 1998: 252 - 8. Em tempo, o 
caráter “enfadonho” mencionado acima foi a justificativa utilizada por Speer para explicar 
sua ignorância em relação aos preparativos que, quase dez anos após a chegada de Hitler 
ao poder, culminaram na “Solução Final”. 
13 Ainda na mesma página, Simmel explica o fundamento sociológico do radicalismo dos 
grupos, apontando, também, a maneira como o tamanho do grupo influencia suas 
aspirações quanto à coesão e às manifestações extremadas. No caso nazista, o pequeno 
grupo que tenta o putsch ainda precisava de um líder impetuoso; o NSDAP que vai eleger 
um chanceler, ao contrário, necessita crescer e, para isso, deve diluir seu radicalismo ou, 



 213

fazer isso? Como manter o equilíbrio onde o império das paixões exige extravasamentos 

constantes? Como fazer “perdurar” o acaso? Nesse ponto, a discussão da “manutenção” da 

liderança não fica clara sem lançarmos mão da noção weberiana de legitimidade. Afinal, se “...a 

probabilidade de encontrar obediência a determinado mandato pode fundar-se em diversos 

motivos de submissão”, como apontava o Weber, por outro lado, “Nas relações entre dominantes e 

dominados (...), a dominação costuma apoiar-se internamente em bases jurídicas, nas quais se 

funda a sua ‘legitimidade’...” (Weber, 1986: 128 – grifos do autor), pois se dependesse apenas dos 

motivos que levam à submissão (“hábito cego”, “comportamento inveterado” ou no “puro 

afeto”) “..seria relativamente instável”. Em vista disso, conquanto não se vá discutir em 

profundidade nem as bases de sustentação jurídica da Alemanha entre 1933 e 1945, nem o conceito 

weberiano de legitimidade, é necessário realizar uma passagem, ainda que breve, na estrutura 

institucional (as “bases jurídicas” das quais falava Weber) criada pelo nazismo para a atuação do 

seu chefe como o chefe da nação. 

Particularmente no caso alemão, na década de 30, as idéias de legitimidade, legalidade, e 

liderança, foram separadas e, novamente, fundidas, num princípio que ficou conhecido como 

Führerprinzip – princípio de liderança projetado por Goebbels e que, no limite, dava às decisões 

do chefe o caráter de infalibilidade14. Isso, no entanto, não seria possível, ou sequer viável, sem a 

utilização de todos os instrumentos de imprensa da época (panfletos, livros, noticiários de rádio e 

jornal, filmes, entre outros) em larga escala, bem como a aceitação, como se fosse um dogma, da 

idéia de que a opinião pública deveria ser obedecida, a qualquer preço. 

                                                                                                                                                                                 
como no caso de Hitler, unificar e fortalecer o seu chefe, como se ele fosse ungido pela 
graça (carisma). 
14 Segundo Welch, “O princípio de liderança estava baseado sobre uma personalidade 
muito especial que tinha a vontade e o poder de realizar o Volkstaat. Isso deveria ser 
atingido pelo homem do destino – resoluto, descompromissado, dinâmico e radical – que 
destruiria os antigos privilégios e a sociedade de classes e a substituiria pela pureza 
étnica e a harmonia social da ‘comunidade nacional’. Por implicação, seria a antítese da 
democracia.” (Welch, 1995: 83). Isso significa que o Führerprinzip é independente, 
exclusivo e ilimitado, conforme Ernst Huber, teórico nazista (v. Welch, 1995: 84), sendo 
superior a qualquer direito individual, a qualquer esfera julgada autônoma, a qualquer 
salvaguarda e controle. Qualquer restrição desse tipo ao “guia” da nação descaracteriza a 
sua autoridade. “Se nós quisermos definir o poder político no völkisch Reich 
corretamente, nós devemos falar não em ‘poder do Estado’ mas de ‘poder do Führer”. 
Por isso não é o Estado como uma entidade impessoal que é fonte do poder político; 
antes, o poder político é dado ao Führer como executor da vontade comum da nação.” 
(Huber, apud Welch, 1995: 84). As aspas são do autor. Mantive os termos originais, em 
alemão, seguindo, também, a prática adotada por Welch. 
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Nas palavras do historiador inglês David Welch:  

 “Uma das maiores e mais significativas conquistas da propaganda de 

construção do ‘mito da liderança’ foi o sucesso em separar Hitler da crescente 

impopularidade do próprio partido nazista. As reportagens da Sopade 

mostram, por exemplo, que o mito da liderança foi uma genuína força 

integradora na sociedade desde 1933, penetrando mesmo dentro de extratos 

(sections) da classe trabalhadora que eram opostas ao Partido Nazista, e 

evocando um extraordinário grau de lealdade a Hitler.” (Welch, 1995: 87)15. 

Para o autor inglês, o princípio da liderança foi a peça mais importante da propaganda 

nazista – o que seria reconhecido por Goebbels, em 1941, quando dedicou o sucesso da 

propaganda a dois fatores fundamentais: a de estabelecer um estilo e uma técnica para as 

cerimônias públicas do partido – os rituais festivos nas grandes demonstrações de massa; e a 

criação do mito da liderança, vaporizado por uma aura de infalibilidade, de modo que muito 

daqueles que olharam de soslaio para a chegada ao poder do Führer, aprenderam a confiar nele. 

Sem essa característica, não seria possível compreender, sociologicamente, a presença de Hitler 

como a força mais legítima dentro do regime durante, aproximadamente, dez anos (1933 a 1943)16. 

Assim, se por um lado, mesmo que a figura mística que incorpora e guia os destinos da 

nação assumindo o papel vago do herói que luta contra os inimigos (e os inimigos do nacional-

socialismo seriam muitos, dependendo da ocasião) seja fundamental - afinal de contas “Hitler é 

vitória” (“Hitler ist Sieg”) -; por outro, seguindo as palavra de Welch: 

                                                           
15 Continuando... “De acordo com a SD, essa lealdade só começa a desintegrar após 
Stalingrado e a recusa de Hitler de se pronunciar à nação.” (Welch, 1995: 87). 
16 A rendição de Stalingrado e os primeiros bombardeios em Berlim parecem ter dado 
início à queda de popularidade de Hitler e aos primeiros atentados contra a vida do Führer. 
Goebbels menciona isso em seus diários, por exemplo: 04.02.1943 – após a rendição em 
Stalingrado, Goebbels procura captar a reação da população alemã por meio do subsídio 
dos SD; em 09 de fevereiro, após assistir ao filme Münchhausen, Goebbels, exultante, 
finalmente desabafa, dizendo que essa era a resposta ao ...E o vento levou “Agora nós 
podemos, novamente, apresentar nosso cartão de negócios (business card) ao mundo” 
(cf. Culbert, 1995: 146). Essa relação entre a queda de popularidade do regime e o 
aumento de investimento cinematográfico, a partir do segundo semestre de 1943, revela a 
tentativa  do ministro para tentar manter a legitimidade, ao menos do Führer. Nesse 
momento, as batalhas começaram. Definitivamente, elas ocorrem não mais na fronteira 
alemã, apenas, mas na consciência do alemão. Em tempo, esses são extratos dos originais 
de Goebbels referentes à preparação do discurso que convocou os alemães à guerra total, 
no dia 18.02.1943. São também dessa época os piores bombardeios sobre Berlim. 
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 “As rotas e antecedentes desse conceito são complexas e derivam de variadas 

fontes: o princípio Messiânico do Cristianismo, os Reis taumaturgos da Idade 

Média, o ‘super-homem’ nietzscheano, da mitologia völkisch, e os círculos 

conservadores na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial.” (Welch, 

1995: 83)17.  

No entanto, na Alemanha havia não apenas a crença mística no herói, mas a construção 

planejada do cenário em que ele poderia e deveria atuar, juridicamente. Por exemplo, uma lei, de 

19 de agosto de 1934, ordenou a unificação dos escritórios do “presidente do Reich” e do 

“Chanceler do Reich” num novo escritório: o do “Führer e Chanceler do Reich”. A partir daí, não 

mais se falou em chanceler, e a saudação “Führer” devia ser pronunciada obrigatoriamente. Some-

se a isso o fato de a constituição de Weimar não ter sido nem abolida e nem abandonada, bem 

como a lei civil – ainda que ambas fossem utilizadas, de todas as formas18, para os fins planejados 

do partido. Nesses termos, salvaguardada uma legalidade de fachada, cujo sinônimo era a 

manutenção da ordem pública (ordem esta que os nazistas teriam sido os primeiros a 

descaracterizar, na década anterior, junto com os comunistas), a legitimidade de Hitler pôde 

prescindir do título conquistado nas urnas – o de Chanceler e chefe de Estado em termos “racionais 

e legais” – para repousar na sua incessante atuação como o “guia” carismático não de um Estado, 

mas de uma nação alemã, concebida como uma entidade baseada na pureza racial. Entretanto, essa 

capa de legalidade, sob a qual o NSDAP atuava independente do Führer (o que garantia ao líder 

estar ao lado da opinião pública, mesmo quando o partido a descontentasse), normalmente é 

desprezada quando se fala do período nazista, que terá a sua legitimidade creditada, imediatamente, 

à propaganda.  

Sem dúvida alguma, a propaganda era importante – por isso mesmo havia um ministério 

devotado a ela. Fundamental, também, era a utilização maciça dos meios de comunicação e a 

divulgação dos eventos culturais, não apenas do “mito de liderança”, mas dos valores da raça, do 

                                                           
17 A idéia de “triunfo da vontade” foi apontada em Nietzsche e, assim, incorporada e re-
interpretada pelo filósofo alemão Alfred Bäumler para servir para a Alemanha após 1933. 
18 Em 1933, muitos juizes e advogados procuraram o partido tendo em vista a restauração 
da noção de autoridade que havia se perdido com Weimar. O incêndio do Reichstag 
instaurou a pena de morte (Lex van der Lubbe) no Reich, levando o número de 
perseguidos ao regime a aumentar de 268 casos (acusados de alta traição), em 1932, para, 
em 1933, atingir 11.000. Em junho de 1934, como já observei, deu-se a noite dos longos 
punhais. 
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incentivo ao turismo, da freqüência à biblioteca, entre outros. Em vista disso, não causa espanto 

que O Triunfo da Vontade seja visto como o ritual do encontro das massas, preparando-as para a 

projeção do culto ao Führer, como se a harmonia obtida nas telas entre uniformes, bandas, 

bandeiras e símbolos encontrasse eco na máquina de propaganda de Goebbels, incrementando o 

impacto das anasaladas palavras de Hitler e conquistando, assim, a maior vitória da propaganda do 

pós-guerra – que, na opinião do “ministro do esclarecimento”, foi ter resgatado a Alemanha do 

“esgoto” no qual ela esteve metida durante a República de Weimar. 

Todavia, legitimidade não se confunde com propaganda. Os atos de Hitler procuravam 

seguir de perto a “opinião pública”, já que estava preocupado justamente com o caráter de 

“merecimento” da autoridade a ele conferida. Nenhuma propaganda, diga-se, é capaz de fazer isso 

– conquanto tenha servido como boa desculpa para justificar a aceitação e o aplauso de que Hitler 

foi objeto durante os seus primeiros anos no poder. Como Weber percebera, o caráter exemplar do 

indivíduo cujo mando resida numa autoridade de fonte carismática deve dar provas de sua 

capacidade, e, desde que assumiu, isso foi feito com extrema competência, “conseguindo 

convencer”. A jornalista de formação Gitta Sereny, biógrafa de Speer, e reconhecidamente crítica 

em relação à atuação da Alemanha na década de 30, e à de Hitler, em particular, compilou algumas 

tomadas de posição favoráveis ao Führer, desde que este assumiu o poder, ainda em 1933, para 

concluir que “...entre 1933 e 1937, a maior parte do mundo admirou as idéias pioneiras de 

Hitler”. Dentre essas idéias, destacavam-se: a expansão do sistema de saúde e de previdência 

social - bem como os benefícios a idosos (iniciados desde Bismarck); a criação de um complexo de 

vias públicas baseado numa malha de Autobahnen; a construção de centros urbanos livres de 

tráfego; e a imposição de um rigoroso controle de poluição conjugado com a ampliação de parques 

e áreas verdes (Sereny, 1998: 260). Nessa linha, John Toland declarou que se Hitler tivesse 

morrido em 1937, certamente, teria sido enterrado como uma das maiores figuras da história 

alemã; para Gertrude Stein, Hitler mereceria ganhar o prêmio Nobel da Paz; George Bernard Shaw, 

segundo Sereny, defendeu-o apaixonadamente; enquanto Sven Hedin, explorador sueco, o 

caracterizou como sendo um homem de “...indomável paixão pela justiça, ampla visão política, 

antevisão infalível e preocupação sincera pelo bem-estar de seus concidadãos...” (apud Sereny, 

1998: 260). David Lloyd George e Lorde Halifax (em relatórios ao ministério das relações 

exteriores britânico) expressaram mais ou menos a mesma opinião, além do que, como se sabe: 
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 “Ao mesmo tempo, ativistas como Charles Maurras, da França, Leon 

Degrelle, da Bélgica, e Chiang Kai-Shek, da China, criaram organizações nos 

moldes da Juventude Nazista (que adotou elementos do romântico alemão-

cristão Wandervögel e do soviético politizado Komsomol), enquanto direitistas 

americanos, tais como Charles Lindbergh, simpatizavam abertamente com a 

racista e turbulenta German-American Volksbund (‘Associação Popular 

Germano-Americana’).” (Sereny, 1998: 261)19. 

De maneira geral, diz Sereny, a redução das diferenças de classe e um certo grau de 

responsabilidade comunitária, associados às medidas que visavam fixar, inclusive, o salário dos 

patrões, causaram comoção, uma vez estar disseminada a crença de que a base das novas relações 

nazistas no tocante ao trabalho seria o  do “princípio da co-determinação e responsabilidade 

partilhada entre patrões e empregados” (cf. Sereny, 1998: 262-3, grifo meu) – uma maneira de 

fugir da luta de classes e das suas conseqüências (a greve e os enfrentamentos de rua, comuns na 

década passada)20. Nesse sentido, é de se perguntar: como um governo que investe na 

responsabilidade individual pode ser acusado de manipular pessoas inocentes e, em seus nomes, 

realizar o martírio de todos aqueles considerados diferentes? Por mais que Goebbels e Hitler 

acreditassem no poder soberano da propaganda, não se pode negar, em nenhum momento, que a 

aceitação passiva “legitimando” as ações do Führer se, por um lado, pode estar relacionada com a 

propaganda, por outro, de modo algum foi mera derivação dela. 

 Segundo Welch, a propaganda nazista teve importante papel não somente na chegada ao 

poder do NSDAP, mas, também, em manter no poder uma visão totalitária do mundo ao mesmo 

tempo que criava a aquiescência da opinião pública em relação a isso. Todavia, sem precisar 

discordar do historiador, essa aquiescência não nasceu da “cabeça de Zeus”, mas foi feita da 

própria matéria da qual é feita a legitimidade: a aceitação de que a autoridade não é espúria, mas 

merecida – e, se esta tinha sua base na afetividade que move o carisma, nada mais lógico do que 

                                                           
19 Mesmo no Brasil, no início da guerra, o governo de Getúlio Vargas era simpático à 
Itália, de Mussolini e, graças aos “balila”, o país também “estetizou” seu movimento de 
rua, elegendo um símbolo (o sigma) e um grito de guerra (Anauê). Pouco depois, com o 
desbaratamento dos “Integralistas”, o Estado-Novo unificou a propaganda de Estado, 
criando o DIP. 
20 Ver, sobre isso, a visão de Haupfauer, em entrevista a Sereny, que trabalhou, à época, 
como subalterno no escritório da “Frente dos Trabalhadores”, no “Departamento da Auto-
Responsabilidade Social”. (Sereny, 1998: 262 e segs.). 
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se basear na “infalibilidade” do líder, que é o que se vê. Inversamente, quando o exército alemão 

conheceu suas primeiras derrotas, a opinião pública começou, aos poucos, a até desabonar o 

Führer. Nesses termos, embora discorde, em parte, da idéia que a propaganda pode criar a 

“aquiescência”, considero a conclusão de Welch muito pertinente quando afirma não ser possível 

pensar a população alemã como tendo sido manipulada pela propaganda nazista durante doze anos, 

pois, como diz, nem a propaganda, nem mesmo o terror pode conseguir tanto durante tanto tempo. 

O esforço de propaganda para mostrar a política do partido como um mal necessário, fosse ela 

certa ou errada, angariou apoio, passivo, na maior parte do tempo. 

 “O fato de que o protesto pudesse e tivesse tomado lugar – sobretudo nas 

conseqüências da controvérsia humanitária como na ‘questão da eutanásia’ – 

corrói o argumento colocado por alguns ‘apologistas’ de que a repressão pelo 

terror, apenas, dissuade (deterred) qualquer desacordo.” ou de que “... a 

ditadura corrompe gradualmente a fibra moral dos seus cidadãos” (Welch, 

1995: 126).  

Portanto, é necessário levar em consideração que o leito no qual, por tanto tempo, repousou 

placidamente a dominação carismática do Führer deve-se mais aos instrumentos técnicos 

disponíveis para gerar diversão e entretenimento em todos os recantos da vida social, do que 

qualquer caráter político ou histórico “genial” da estratégia utilizada pelo NSDAP. Não se pode 

deixar de enfatizar, em momento algum, que, sem dúvida, a opinião pública já era uma 

preocupação anterior à chegada do NSDAP ao poder. Contudo, é imprescindível ressaltar que as 

técnicas utilizadas para instrumentalizá-la (como a pesquisa de opinião, por exemplo) colocaram 

nas mãos dos nazistas, naquele momento, forças cujos desdobramentos eram absolutamente novos, 

sobretudo levando-se em consideração o nacionalismo exacerbado presente em cada canto do 

continente europeu21. Nesse sentido, os grandes comícios, as marchas, os funerais, as festas, a 

                                                           
21 De fato, os Estados Unidos da América já conheciam a máxima “...negócios e prazer 
sempre, isso é a paz...”, que a partir da década de 50 se tornaria uma verdade indiscutível 
para o mundo inteiro. No entanto, a Europa do entre guerras havia conhecido a derrocada 
de seus impérios, e a Alemanha, em particular, a humilhação da derrota. Sobre a citação 
“...negócios e prazer sempre...”, há um programa no canal “The Superstation”, exibido na 
semana de 15 – 19.05.00, chamado “Time Again – NBC News” que proporciona inúmeras 
imagens de época dos Estados Unidos (desde o início do século). O programa pretende 
contar a história do mundo falando, claro, dos EUA. A frase acima apareceu no programa 
de Quinta-feira, 18.05, como se fosse uma síntese da passagem da depressão da década de 
30 à bonança dos anos 50. 
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união nacional pelo rádio e jornal, bem como o investimento no cinema como peça fundamental 

para a coesão do povo em torno de noções claras, simples e comuns, mostram o irresistível 

imbricamento que a década de 30 conheceu  entre o que antes era a imprensa, o entretenimento, a 

propaganda e os novos meios técnicos, sem os quais aquelas seriam, já, impensáveis. 

Nestes termos, se desde Simmel já se sabia que, nas sociedades modernas, a relação 

paradigmática entre o líder e o liderado poderia ser vislumbrada na relação entre o jornalista e o 

seu público (Simmel, 1983: 111), relação esta em que a aparente superioridade de um diante do 

outro é ilusória, não teriam as novas técnicas de reprodução, inclusive de imagem, transformado o 

líder político num líder de audiência? Assim como o jornalista era o mais influenciado pela opinião 

pública, aquela que justamente pensava influenciar, não teria se tornado o Führer, na medida em 

que agia “de olho” nos relatórios secretos, um novo tipo de liderança cujo indicador mais 

importante seria a audiência? Aquilo que Hitler chamava de personalidade e responsabilidade 

histórica não seria, nada mais nada menos, do que um princípio de liderança refém da opinião 

pública – e cuja legitimidade estaria calcada na audiência22? 

Afinal, se o Führer esteve por tanto tempo no poder, num país de firmes convicções cristãs, 

isso não se deveu, apenas, ao seu poder hipnótico (usar esse argumento não é digno de um 

sociólogo) sobre as massas organizadas; mas, sim, fundamentalmente, à passividade e aceitação da 

massa desorganizada que consumiu feliz, enquanto foi possível, o turismo, o esporte, e todos os 

produtos voltados ao seu entretenimento. Nesse sentido, o nazismo seria o prefácio de uma era em 

que a transformação do cidadão em consumidor - uma das características mais brutais de nossa 

época23 - corresponderia à metamorfose do líder político em animador de auditório. No entanto, 

como vimos, para animar os membros do grupo e mantê-los coesos por um bom tempo, é 

                                                           
22 Nesse caso, não tomo o termo audiência como um conceito, conforme definido no 
capítulo anterior. A palavra, nesse contexto, quer dizer: pessoas que desejam ouvir o que 
lhes agrade, não importa quem fala ou por que seja dito. 
23 Hitler conseguiu vender, literalmente, a idéia do carro do povo, pela qual todos 
poderiam passear pela malha viária construída por seu arquiteto (Lotz, anterior a Speer). O 
Volkswagen era pago religiosamente pelo alemão e, como se sabe, antes da guerra, 
poucos vieram, de fato, a poder usufruir de seu próprio automóvel. Sobre alguns cartazes 
promocionais para a compra do carro do povo, v. ilustrações no livro de Welch The Third 
Reich: Politics and Propaganda. Sobre o poder hipnótico de Hitler, homem envolvido 
em práticas mágicas – as mais diversas – ou a forte atração exercida sobre seus 
seguidores, falarei, rapidamente, mais adiante; todavia, rigorosamente falando, não 
estendo a crítica colocada entre parênteses, no texto, aos trabalhos de magnetismo do Dr. 
Mesmer, assunto sobre o qual não teria competência para falar. 
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necessário um roteiro simples – não para enganá-los, mas para poder estabelecer diálogo com os 

sentimentos genuinamente humanos que, invariavelmente, dispensam os argumentos. 

 

4.2 O avanço da floresta de bandeiras24 

 A nova abertura retém os elementos até agora estudados: a câmera enquadra um desenho 

nebuloso no céu alemão e, descendo, encontra a águia (uma armação enorme atrás do palanque) 

pousada, de asas abertas, como a proteger seus filhotes. Breve, entretanto, uma imagem justaposta 

a essa começará a ganhar contorno na tela: o avanço de um grande número de bandeiras, vindas do 

fundo de campo e tomadas num plano geral. Trata-se de dois grandes conjuntos organizados de 

militantes em marcha, empunhando cada qual um mastro (provavelmente da altura de um soldado) 

de onde pende uma bandeira25. Se a imagem não é clara, desde o início, deixando ver pouco a 

pouco os seus contornos, a “mistura” entre soldados, bandeiras e floresta é, aqui, ainda mais forte 

do que nas seqüências anteriores, sobretudo porque entre os conjuntos de “mastros marchando”, 

bem ao fundo, desde onde as bandeiras devem ter iniciado a sua marcha, estão as árvores (de um 

bosque? De uma floresta?) 

 Entretanto, se fica claro que quem marcha são homens segurando estandartes26, mesmo 

assim ainda resiste a dificuldade de discernir, pois os homens que os seguram quase não são vistos. 

A imagem que se tem na tela leva a crer tratar-se de um entardecer, e que a militância do NSDAP 

caminha em direção a mais um festejo proporcionado pelo Congresso. Porém, o uniforme que os 

militantes trajam não permite destacá-los suficientemente das bandeiras, o que proporciona a 

impressão de que são elas mesmas a se moverem. Por outro lado, é isso que importa ao cinema e 

ao universo do filme, uma vez que, nesse caso, o que vale não é o Congresso do NSDAP, mas as 

imagens selecionadas por Leni Riefenstahl para contá-lo. Junte-se a isso o fato da cineasta abrir 

mão, em todas essas seqüências, da exibição de rostos felizes, ingênuos, absortos, sérios e 

                                                           
24 Início aos 54’53’’. 
25 Não é possível discernir os desenhos nas bandeiras, donde o impacto ter pouco a ver, 
nessa passagem, com a suástica, isoladamente. Outros desenhos, como um círculo 
dentado, associado à representação do trabalho, além de outros, fazem parte do fundo 
branco das enormes flâmulas vermelhas. 
26 Aos 55’20’’, um corte “nos coloca dentre eles”. 
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compenetrados. Poucos rostos aparecerão nesse bloco27, a não ser o de Hitler, cujo primeiríssimo 

plano quase nos coloca dentro do ouvido do chanceler alemão. 

 Nesse bloco, os cortes são mais constantes e os planos são apresentados a partir de dois 

tipos de enquadramento: um plano geral desde a floresta de estandartes, com o palanque bem ao 

fundo (inclusive Hitler, em alguns deles); ou, ao contrário, tomadas desde o palanque apontando 

para os “duzentos mil” presentes no estádio (o número é estimativa do partido nazista, claro). 

Assim, aos 55’51’’, por exemplo, numa ampla visão do estádio que vai sendo tomado para a 

“grandiosa” reunião, o quadro oferece a imagem da suástica desenhada em fundo branco enquanto 

que, “bem longe”, há uma espécie de abóbada resplandecente, provavelmente o palanque para o 

próximo discurso, como se lá estivessem pousados não apenas a águia, mas o sol alemão, o astro 

rei envolto em luz. 

 Como dizia mais atrás, comentando Simmel e a percepção de Hitler em relação à massa, 

toda a noção de responsabilidade está ligada à personalidade e, em decorrência, à coragem de 

chamar para si a solução dos problemas de um povo – daí a idéia de uma “democracia” alemã 

ponteada pela presença de um líder histórico, devotado única e exclusivamente à causa germânica. 

No cinema, a maneira como as imagens do filme de Leni Riefenstahl apresentam o Führer 

associam-no sempre à luz, que não sabemos ser própria ou refletida28. O entardecer traz tons 

escuros ao écran, o que faz da luz, “longínqua”, o ponto ao qual todos devem se dirigir, como que 

deslindando o caminho para a o futuro alemão. Por outro lado, um novo quadro, apontando a águia 

sobre a suástica, ambas iluminadas na profundidade de campo, oferece, em primeiro plano, a 

entrada de mais um contingente de militantes portando bandeiras, pela esquerda da tela. Mais uma 

vez, o recurso do extracampo torna-se fundamental, uma vez que estabelece uma série com aqueles 

                                                           
27 Aos 56’42, num plano no qual sobressaem as bandeiras, pela primeira vez será possível 
identificar claramente militantes uniformizados segurando as bandeiras. Todavia, nesse 
enquadramento se vêem as bandeiras avançando, ao fundo, como se tivessem vida própria 
– e é isso que chama a atenção: não são as pessoas, mas o efeito “elas se movem” da 
multiplicação do pendão nazista. É o melhor modo de dizer: “estamos em toda parte, e 
nossa aparição vem sempre acompanhada de fascínio”. Sartre registrou esse fascínio, na 
personagem Daniel, no livro Com a Morte Na Alma, bem como os recorrentes 
depoimentos de mulheres “russas” e francesas, que viam os soldados alemães não apenas 
como saudáveis e aterrorizantes, mas, principalmente, belos. 
28 A luz sobre ele pode vir da águia, símbolo do Reich. Essa interpretação é válida, 
todavia, como já foi visto, a idéia geral que a decupagem de Leni Riefenstahl faz ver é a 
transformação do “separado” em “parte” e da “parte” em “todo” – manifesto na máxima 
“...um só Reich, um só povo, um só Führer... Alemanha!”. 
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homens-soldados-trabalhadores que, no jogral, ao terem de responder qual sua origem (“...de onde 

vem você, camarada...”), respondem revoluteando o pescoço, lançando os olhos ao horizonte, 

mirando o extracampo, como a convocar as potências escondidas do solo pátrio. Assim, da borda 

esquerda da tela, em ângulo inclinado, as bandeiras que surgem parecem responder aos apelos do 

jogral, realizado na parada dos homens do campo, minutos antes29. 

 No entanto, em seguida, mais um corte coloca o espectador no centro da floresta de 

mastros. Fica patente, cada vez mais, que essas seqüências não irão privilegiar o rosto dos 

carregadores de bandeira, meros vultos escondidos pelas numerosas sombras. Será da perspectiva 

dessa floresta que Hitler aparecerá pela primeira vez30. O ângulo da tomada parece ser aquele 

proporcionado por um militante perdido entre mastros e bandeiras, mirando o líder ao longe e no 

alto. Este é mostrado de perfil, com a tradicional postura militar (calcanhares encostados), com as 

mãos uma sobre a outra, diante de si – e a dois passos dos microfones. Porém, o que chama a 

atenção, nessa passagem, é o halo de luz que parece querer subir pela encosta ocultada do 

palanque, proporcionando uma aura ou, ainda, insinuando, pela primeira vez, que a luz que alumia 

o palco, no qual o líder estará a atuar, provém da própria multidão. E é para lá, ou melhor, para o 

meio das bandeiras, que um novo corte nos remete – mas, note-se, este só ocorre quando as mãos 

de Hitler se soltam, como se assim ele estivesse garantindo o abraço dado, pelo estádio, nas 

pessoas ali reunidas. 

 Dizia Arnheim que no écran o homem tende a ser um objeto, entre outros, uma vez que 

para oferecer “imagens” de sentimentos ou mesmo afetos, o mundo inorgânico possui aquilo que 

ele chamava de “simplicidade grandiosa”. A isso, junta-se, por exemplo, o movimento de câmera, 

permitindo extrair da cena um simbolismo profundo31 – mas que só pode ser atualizado, poder-se-

                                                           
29 Isso ocorre aos 55’56’’. 
30 O corte ocorre aos 56’01’’. Insisto no uso da imagem floresta para forçar a 
indeterminação que ela carrega e, sobretudo, para dar ressonância à minha interpretação.  
A aparição de Hitler se dá aos 56’19’’.  
31 “No cinema, o homem é sempre uma parte inseparável do seu meio ambiente. O 
redemoinho das nuvens, as ondulações das searas pelo vento, o impacto de uma queda 
d’água, as oscilações de um pêndulo, o vaivém dos pistões deram mais força a muitas 
cenas do filme que todos os gestos dos actores. Isto não surpreende porque as acções do 
mundo inorgânico possuem uma simplicidade grandiosas que não é igualada com 
facilidade pelo complexo mecanismo do cérebro humano.” (Arnheim, 1989: 147 – trata-se 
do filme D. Quixote). Volto a esse problema no próximo capítulo, ao discorrer sobre o 
“rosto” do líder. 
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ía completar, pela imaginação de quem assiste, afinal se “(...) É um lugar comum que as escadas se 

tornam mais largas à medida que diminui a distância;(...) o facto vulgar, usado desta maneira, 

adquire um simbolismo profundo, vigoroso, semelhante ao das boas canções populares.” 

(Arnheim, 1989: 57). O autor está se referindo, nesse momento, aos movimentos de câmera que, 

mesmo simples e aplicados com naturalidade, podem fazer significar o que os gestos de uma 

pessoa lograriam, com muita dificuldade (e sem a mesma força). 

 Nesse momento do filme, com Hitler parado no palanque, é a busca da câmera por novos 

ângulos e a maneira como fixa o quadro que trazem à tela não o líder, mas uma imagem 

cinematográfica do herói. A importância das luzes, então, é crucial para dar essa dimensão, uma 

vez que o chefe não apenas está sobre um palanque, mas envolto num halo luminoso. Entretanto, 

há um nova seqüência de cortes rápidos que é altamente significativa. À primeira cena, que traz a 

imagem de um homem uniformizado, de costas, sobre o palanque, saudando as bandeiras e 

estandartes, segue-se um plano geral da multidão, permitindo ver ali três faixas (ou segmentos, 

para usar os termos do discurso anterior): numa delas, mais à esquerda, algo que poderia ser 

chamado de população, público ou espectadores; no meio, a militância uniformizada; e, finalmente, 

ainda em marcha, uma outra faixa na qual mastros e bandeiras continuam o seu movimento. A 

essas duas cenas, segue-se outro plano geral, em que as árvores aparecem, mais uma vez, no fundo 

de campo, mas, agora, com um enquadramento muito particular, uma vez que o quadro tem como 

moldura, acima e à direita, um braço estendido, sob o qual se desenrola a tomada32. 

Aponto como significativa essa seqüência pois a imagem do líder, de costas para a tela, mas 

olhando para a multidão de estandartes e bandeiras, parece oferecer o seu corpo como o tronco 

síntese aos milhares ali presentes, uma outra forma de “mostrar” e fazer ver, pela imagem, o lema 

“Um só Reich, um só povo, um só líder”. Além disso, como mencionei, ainda há mais dois planos 

a compor esse “quadro” significativo: a apresentação dos segmentos de massa e o braço estendido 

do líder, na saudação típica nazista, margeando o alto da tela. Em relação às massas, riscadas em 

três faixas intercaladas de luz e sombra, pode-se ver aí a própria constituição da nação vislumbrada 

pelo staff do NSDAP: a população em geral, que participa dos ritos; numa segunda faixa, a 

militância uniformizada, ideal de consolidação do partido em todo o país; e uma terceira, em que 

marcham as bandeiras, como se a evolução alemã exigisse não apenas a transformação do cidadão 

                                                           
32 Esses planos ocorrem aos 56’27’’,  56’29’” e 56’33’’, respectivamente. 
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em militante (o indivíduo que troca o que o distingue pela segurança de fazer parte do todo) mas, 

fundamentalmente, a de cidadão e militante33 em estandartes (ou totens) do partido – e, nesse 

sentido, a marcha das bandeiras atualiza um significado que, talvez, nenhum gesto, como dizia 

Arnheim, pudesse lograr. 

 O conjunto desses planos apresenta uma abóbada iluminada, para onde se dirigem os fiéis;  

o líder envolto num faixo de luz; a multidão se confundindo com o corpo do Führer; e, finalmente, 

a indistinção final das sombras. Noutras palavras, dentro da perspectiva que abriu esta seção, o 

líder aparece e oferece seu corpo como o tronco síntese das “massas” por ser o mais impetuoso, 

mas isso não quer dizer que seja “único”. Antes, ele é da mesma matéria que todos os seus 

seguidores, e pode oferecer seu corpo como síntese justamente por ser o mais comum dentre eles. 

Além disso, a luz que o envolve não provém dele mesmo, mas, sim, de detrás do palanque, onde 

está a multidão, ou seja, tem origem naqueles a quem oferece uma síntese. Assim, se ele possui luz, 

é porque é o homem da multidão, não o que dela se destaca por estar um grau acima. Nesse 

sentido, o braço emoldurando a tela, sob o qual marcham as sombras indistintas, revela menos o 

Hitler primo entre pares do que o líder distinguido por Simmel, ou seja, o último dentre seus 

seguidores. 

Retomando a discussão que encerrava o capítulo anterior, como é inexistente (no filme) 

uma imagem reconhecidamente clássica do líder como o primeiro da fila - e que poderia ser 

conseguida se o herói aparecesse cavalgando um garboso cavalo -, e dado estar Hitler 

desempenhando o papel dele mesmo, isto é, uma pessoa desprovida dos dotes físicos de beleza, 

típica dos grandes heróis da tela34, Leni Riefenstahl, ao celebrar a liderança, esteve mais próxima 

de apresentar o Führer como o mais comum dos seguidores, do que como portador de um caráter 

único. Assim, esse épico cujo roteiro parece abstraído, ou seja, distante da ação que daria 

                                                           
33 Militante e cidadão não são duas categorias políticas excludentes, ao contrário. O 
problema, portanto, é justamente o terceiro passo, qual seja, sua transformação em  
estandartes de um único ideal. 
34 Como não há ação e nem cenas de enfrentamento, a luta do herói não se concretiza. O 
fato do filme ter sido realizado por uma cineasta que teve liberdade para selecionar as 
imagens do congresso, dando-lhes dinamismo (como ela mesma assinalava), propiciou a 
Hitler, nem bonito e nem atlético, desempenhar um papel que, nas telas, poderiam exigir 
tais dotes – como o caso do ator que interpretou Siegfried, em Os Nibelungos, por 
exemplo. 
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concretude ao herói invencível, acabou aproximando a imagem do herói- Hitler da noção 

sociológica de líder, via Simmel. 

Nos próximos tópicos tentarei reforçar essa consideração. 

 

4.3 A invocação às paixões tristes 

 Na verdade, desde o início desse bloco, tudo está preparado para o novo discurso do 

Führer. As luzes iluminando a águia, o palanque, a suástica gigantesca, bem como os microfones e 

o orador, já plantado no palco. 

 Diferente de seqüências anteriores, em que Hitler foi apresentado por Hierl (aos homens-

trabalhadores-soldados), por Hess (na abertura oficial do congresso) e pelo poeta Baldur von 

Schirach (à juventude), agora ele não é introduzido por nenhum militante35. O Führer está no 

palco, à espera da chegada dos estandartes, como um noivo à espera, no altar – e é inegável o 

aspecto religioso na maneira como se constrói o palanque, ainda mais quando o halo de luz “borra” 

as bordas do palco, de modo a permitir um enquadramento cujos elementos determinantes serão, 

justamente, os contornos luminosos do estrado no qual está o líder, as hastes dos dois microfones e 

o ator principal do filme, como que anunciando o início de mais um discurso36. 

 Embora o público presente nessa reunião noturna do partido esteja divido em pelo menos 

três faixas (é o que se vê no filme), é particular a atenção devotada às bandeiras, tanto pelos 

cinegrafistas de Leni Riefenstahl, quanto por ela mesma, a única montadora do filme37. Todavia, 

como mencionei antes, esse bloco está caracterizado por um grande número de cortes. Em vista 

disso, tentei, até aqui, dar conta da diversidade de interpretações que a montagem de planos 

permite fazer. Um pouco mais adiante, como se verá, ganhará a tela algo semelhante a um “plano 

seqüência”, momento no qual a câmera parecerá correr sobre os trilhos projetados e construídos ao 

redor do púlpito – e, também, posteriormente, quando será perceptível o elevador projetado no 

próprio pavilhão nazista, no Luitpold Stadium. Ainda assim, não é possível dizer que, com a 

utilização de “planos seqüência” em O Triunfo da Vontade, a cineasta tivesse tentado construir 

                                                           
35 Nos discursos seguintes ele também será apresentado antes de falar: primeiro por Lutze 
e, depois, por Hess, no encerramento do encontro, em Nuremberg. 
36 Aos 56’57’’. 
37 Aos 56’50. 
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uma idéia ou apresentado um conceito de “liderança” – ao contrário, ela conta uma história (bela, 

grandiosa, mitológica, etc.38). 

 De fato, Leni Riefenstahl não é, e nem teria sido, uma intelectual. Suas imagens devem-se, 

em grande parte, à sua grande capacidade de organização, comando e habilidade em lidar com a 

técnica colocada à sua disposição (deve-se entender por isso: quantidade de instrumentos de última 

geração que apenas muito dinheiro e influência política poderiam comprar). Saber lidar com esse 

aparato tecnológico colocado ao seu dispor propiciou a obtenção de planos cuja nitidez da 

profundidade de campo era invejável, colocando-lhe nas mãos, pela primeira vez, um recurso 

artístico que alguns diretores, no futuro, saberiam explorar como ninguém, como é o caso de 

Renoir, precursor de Welles e William Wyler39. No breve histórico apontado por Bazin, em relação 

ao encontro entre a técnica e o cinema, como se fossem uma coisa só, isso fica claro:  

 “...até o ano de 1938, o cinema (em preto e branco) esteve em constante 

progresso. Progresso técnico, em primeiro lugar (iluminação artificial, 

emulsão pancromática, travelling, som), e, por conseguinte, enriquecimento 

dos meios de expressão (primeiro plano, montagem, montagem paralela, 

montagem rápida, elipse, reenquadramento, etc.). (...) ‘Isto é cinema!’ não 

designa nada mais que esse fenômeno, que dominou os 30 primeiros anos do 

filme como arte: o maravilhoso acordo entre uma técnica nova e uma 

mensagem inaudita. Mas ele era intimamente tributário do progresso técnico, 

                                                           
38 Se compararmos O Triunfo da Vontade com Berlim: Sinfonia da Metrópole, reparamos, 
facilmente, na extrema velocidade do ritmo de montagem de Ruttmann diante dos filmes 
de Leni Riefenstahl, o que a coloca muito mais ligada à tradição alemã do que à russa, 
como é o caso do “documentário” sobre Berlim. Nesses termos, a possibilidade de que a 
cineasta conseguisse, ainda que involuntariamente, quebrar a submissão do tempo ao 
movimento decretado pela montagem, pode ser visto em algumas passagens, como 
tentarei mostrar a seguir. 
39 Destaco W. Wyler devido ao grande “carinho” com que André Bazin compreendeu os 
seus filmes, considerando-o como o protótipo do diretor “democrata”, em virtude de seus 
generosos planos, nos quais a cena transcorria desde o fundo de campo, e nos quais os 
atores entravam e saíam da tela, como numa marcação (alucinante)  de teatro (a ilustração 
contida no livro de Bazin, 1991: 101 é uma prova). Constam da filmografia desse diretor 
as obras: Beco sem saída, de 1937; O morro dos ventos uivantes (com Laurence Olivier 
no papel de Heathcliff), de 1939; Pérfida (com Bette Davis), de 1941; Os melhores anos 
de nossas vidas, de 1946, dentre outros. No entanto, dentro dessa característica, em minha 
perspectiva, o mais representativo talvez seja Horas de Desespero, sobretudo na seqüência 
em que o “fugitivo” invade a casa e, numa tomada desde um dos cantos da sala, a cena se 
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era a novidade da expressão que abria caminho aos novos temas. Durante 30 

anos a história da técnica cinematográfica (entendida no sentido amplo) se 

confundiu praticamente com a dos roteiros. Os grandes diretores são em 

princípio criadores de formas ou, se se quer, retóricos. O que não significa que 

fossem partidários da arte pela arte, mas apenas que, na dialética da forma e 

do fundo, a primeira era então determinante, tal como a perspectiva ou a cor a 

óleo subverteram o universo pictórico.” (Bazin, 1991: 103). 

Nesse sentido, a cineasta alemã é “retórica” por excelência. Todavia, isso não implica 

afirmar que só haja forma na obra de Leni Riefenstahl. Ao contrário, seu caso mostra, 

explicitamente, o encontro do prolongamento de dois feixes distintos: o do desenvolvimento 

técnico e o da exploração de novas maneiras de expressão – mesmo que, muitas vezes, isso 

colocasse na penumbra o tema escolhido, ou lhe desse uma dimensão inaudita, como, por exemplo, 

em O Triunfo da Vontade e Olympia40. Assim, antes de um conceito, o que a cineasta busca são 

formas “novas “ de expressão, lançando mão dos recursos técnicos dos quais dispõe, ao mesmo 

tempo em que está a contar uma história. Isso permite dar aos objetos novas dimensões, como as 

bandeiras e os estandartes, acompanhados sem cessar pelas câmeras, e também tornar a música um 

revelador não apenas da vitória, mas de um estado de espírito: o de ter triunfado sobre a 

adversidade.  

Desse modo, por exemplo, o início das seqüências do discurso ocorre ao som de trombetas 

e tambores, agora juntos41, como se a harmonia desse encontro englobasse muito mais do que a 

soberania do tambor somada à anunciação da trombeta, pois a música “é”, na tela, o triunfo e a 

vitória de um movimento grandioso, renascido das cinzas, para guiar o futuro da Alemanha. 

Acompanhando o crescimento da música, o movimento ritmado da marcha das bandeiras segura 

nosso olhar, permitindo que a opacidade do quadro, em volta delas, obnubile as altercações e 

encontrões dos organizadores da marcha (uma vez que os responsáveis por manter a ordem estão 

num vaivém constante, o que poderia prejudicar a serenidade requisitada pela imagem da vitória, 

                                                                                                                                                                                 
desenrola, com a entrada e saída, às vezes nervosa, às vezes displicente, de todos as 
personagens envolvidas na trama.  
40 Mesmo sendo considerados “documentários”, eles se inserem muito bem na colocação 
de André Bazin. Além disso, como bem dizia Deleuze, o apuro técnico gira em falso nas 
mãos de diretores medíocres. Na de outros, produz uma idéia. 
41 Aos 54’33. 
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maculando a perfeição do triunfo). Entretanto, nenhum cinegrafista é visto filmando o evento, 

correndo com a sua câmera, ou ajeitando gruas, elevadores e tripés, pois graças à Lutze, como 

mencionei anteriormente, os homens sob o comando de Leni Riefenstahl, uniformizados como os 

SA do Congresso, estão inseridos na paisagem, no cenário e na coreografia dançante dos 

estandartes. Afinal, em 1933, um ano antes, no filme A Vitória da Fé, havia ficado evidente o 

quanto poderia ser desastroso um congresso realizado sem levar em conta a presença da câmera. 

Conforme é possível perceber no documentário de Ray Müller, naquele filme, militantes 

atropelavam uns aos outros e, sem cerimônia alguma, cruzavam a frente do líder, quer para 

fotografá-lo, quer porque simplesmente se encontravam perdidos numa Nuremberg tomada de 

nazistas. Em O Triunfo da Vontade, no entanto, todos os percalços foram cuidadosamente 

matizados pela opacidade proveniente dos excessos de luz ou de sombra42.  

Esse cuidado que mostra a sintonia entre o ato da filmagem e a montagem final, dá a 

atmosfera perfeita para mais um discurso do Führer. As palavras arremessadas à multidão desde 

um palanque sobre o qual se mantém firme parecem impulsionadas pelo gesticular nervoso de uma 

das mãos de Hitler (a direita), enquanto a outra permanece abaixada, em repouso tenso, ao longo 

do corpo. Aos poucos, o grande orador vai se revelando também às câmeras, que, em contrapartida, 

acompanham o ritmo da sua pronúncia, de modo a trazer para a tela os efeitos que os slogans 

podem causar sobre as pessoas, desde as mais simples, até os espíritos mais complexos, como 

mencionava Simmel. Burocraticamente, Hitler começa lembrando do último congresso, na mesma 

Nuremberg – o último do qual participou Rohm e o primeiro no qual Hitler atua sem sombras a 

macularem a sua liderança. “...São duzentos mil delegados do partido, aqui, reunidos”, diz, e todos 

eles “atendem ao apelo” que vem do “seu coração”: “a fidelidade ao movimento”43. Porém, logo 

surge no discurso a emoção básica, o sentimento genuinamente humano que imanta o grupo, como 

se fosse uma paixão triste que movesse os indivíduos em direção ao encontro do NSDAP: “...é a 

infelicidade de nossa gente que nos movimenta...”, afirma o Führer44, enquadrado (bem ao fundo 

da tela) entre duas pontas de mastro. A câmera rodeia-o, como se estivesse passando sobre um 

                                                           
42 Com exceção de uma turbulência contra o fundo escuro do quadro, cujo primeiro plano 
é de Hitler (aos 59’07’’), quando um fotógrafo parece pedir licença e atrapalha dois 
militantes que, nesse momento, parecem ouvir atentamente o discurso. 
43 Para pontuar o discurso, a multidão urra nesse momento e a câmera que vagava entre as 
bandeiras repete o enquadramento em que Hitler tinha a mão direita sobre o peito. 
44 Cf. aos 57’46’’. 
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trilho, dando a impressão, algumas vezes, de observá-lo da perspectiva de alguém que, escondido, 

perscruta e estuda o que vê. É interessante notar isso, pois se inúmeras câmeras colocam o 

espectador, como ouvinte, no interior da multidão, o trilho (presente de Albert Speer para Leni 

Riefenstahl) permite uma nova identificação, não mais com a militância ou com a população 

alemã, mas com o próprio cinegrafista.  

Hitler, então, começa a expor a sua “teoria” do Estado, na tela45. O argumento é apenas um, 

fácil de ser estabelecido e de impacto, uma vez que aparece como contraponto de uma outra 

definição de Estado (que não fica esclarecida). Assim, para confrontar a acusação (que o próprio 

orador traz ao discurso) de que as pessoas só procuram o NSDAP graças ao patrocínio estatal, dirá: 

“...não é o Estado que nos criou (...) mas nós estamos criando o Estado para nós...”, invertendo a 

equação, como se estivesse apontando para uma perspectiva inaudita na teoria política46. Essa 

compreensão torna uma só e mesma coisa a militância e a nação alemã, o que em outras palavras 

quer dizer: 1. os que não sofreram no caos da República de Weimar nunca serão nazistas, pois o 

pólo atrativo do movimento é o sofrimento partilhado; 2. os que não sofreram não sabem o que é 

fazer parte de um todo e, portanto, não são alemães, mas espoliadores da terra mãe; 3. o Estado que 

está sendo criado transcende o território e a consangüinidade, pois o “cimento”  da socialização é o 

sofrimento coletivo, ou seja, o Estado gestado é de exclusão, contra os que não sofrem. Dessa 

forma, o sofrimento tem importância ímpar. Hitler não está preocupado com a concatenação 

intelectual das causas e efeitos do argumento, mas com o reforço de uma imagem que toda a 

Alemanha, desde os mais simples aos mais elitizados, compreende: o sentimento decorrente da 

“humilhação de Versalhes”. Porém, ao mencionar pela primeira vez a ação de um Estado gerador 

das massas que anima o movimento, assegura: “...Eles estão enganados (...) não é o Estado que 

nos comanda, mas nós é que comandamos o Estado...”, ou seja, o que move o aparelho estatal é o 

primado de um afeto triste sobre a razão, pois se “...a infelicidade de nossa gente é o que nos 

movimenta”, e se são eles que estão a criar o Estado, e a comandá-lo, para eles mesmos, a 

infelicidade (que chamo de afeto triste) é o que dá sentido a esse Estado. Nesses termos, as 

                                                           
45 Aos 58’05’’. Não se trata da exposição de uma teoria nazista do Estado, mas de um 
discurso em que alguns desses elementos podem ser percebidos e, o que é fundamental, 
passaram pela montagem de Leni Riefenstahl. Afinal, como dizia o polêmico Orson 
Welles, a mise-en-scène é um grande blefe, pois é apenas na montagem que o cineasta 
exerce controle absoluto sobre o filme. 
46 Não cabe discutir se é, ou não, inaudita a idéia exposta. Importa o que a mise-en-scène 
sugere. 
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explicações do partido comunista para a situação do Estado nacional num momento de eclipse dos 

modelos imperiais do final do século passado, bem como a compreensão de uma sociedade 

fundada sobre a cisão entre o crescimento da indústria, de um lado, e a proletarização, de outro 

(acompanhado pelo desemprego e pela inflação), eram de extrema complexidade se comparadas à 

idéia nacional-socialista (de que as reuniões eram atraentes não porque convocavam as pessoas a 

tomarem consciência dos problemas, mas porque lhes permitiam esquecer o sofrimento e a 

privação)47. 

Se, na teoria política, Espinosa e Hobbes apresentaram os dois pontos de partida mais 

abissalmente diferentes para a compreensão da civitas, este mencionando o medo como o 

sentimento de base que move o indivíduo a esperar proteção do Estado, abrindo mão de sua 

liberdade, aquele mostrando como o conatus individual cresce quando encontra com outros 

indivíduos (donde a civitas ser a realização da perseveração da espécie, e não o contrário); por seu 

turno, Hitler aposta num híbrido em que o Leviatã não protege, mas exclui, e onde o principal afeto 

deixa de ser a alegria, para ser o sofrimento. Parece ocorrer, aqui, a criação de um Leviatã 

apaixonado, prenhe de afetos de tristeza e, por isso mesmo, pronto a propiciar entretenimento48. 

Contudo, o líder fala não apenas para a multidão, mas para a câmera. Isso quer dizer: o 

discurso não são apenas palavras de impacto suscitando sensações, proferidas de um palanque e 

diante de uma multidão. Antes, são a imagem-movimento de um líder falando49. Nesse sentido, a 

                                                           
47Cf. discurso aos 58’33’’. 
48 Conatus é a força para a perseveração na existência. Interessante salientar que a 
primeira das diretrizes para uma legislação anti-semita ocorrerá nessa mesma Nuremberg, 
em 1935, e a pedra de toque será, justamente, cindir a cidadania alemã: de um lado, os 
arianos puros (os cidadãos sofredores), de outro, os não arianos, os judeus, em regra geral 
(considerados “súditos do Estado”).  
49 No registro de Mcluhan, a partir da sua leitura de Hume, não há causalidade em 
qualquer seqüência, natural ou lógica. Ela é aditiva e não causativa. O homem civilizado 
(ocidental e letrado) separou-se do mundo graças à linguagem. O irracional, para o 
letrado, é aquele que não usa a linguagem para compreender o mundo. O letrado não se 
preocupou e nem se preocupa com o quanto a alfabetização alterou a sua percepção. O 
autor se refere aos encadeamentos proporcionados pelo texto, que não são imediatamente 
“identificados”, a não ser aos já preparados. Por isso, “Isoladamente, o número é tão 
misterioso quanto a escrita. Visto como uma extensão de nosso corpo físico, ele se torna 
bastante inteligível. Assim como a escrita é uma extensão e separação de nosso sentido 
mais neutro e objetivo – o sentido da visão – o número é a extensão e a separação de 
nossa atividade mais íntima e relacional, o sentido do tato.” (Mcluhan, 1974: 127). O 
discurso de Hitler e o seu impacto tem mais a ver com a capacidade de “juntar imagens” 
do que causa e efeito – e por isso é eficaz. Nas palavras do autor canadense: Hitler seria 
como aqueles “...mensageiros de telegramas, que cantam a sua mensagem candidamente 
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câmera baixa, obviamente, multiplicará os estímulos sonoros proferidos pelo Führer, 

apresentando-o como herói. No entanto, embora tomado desde baixo, ele não parece estar à frente 

de exércitos abençoados, mas se colocando como o primeiro a sofrer, dentre todos. Por isso, 

durante o enquadramento que culmina com a declaração “...não é o Estado que nos criou (...)”50, a 

mão direita do herói, que está aberta, espalmada, para cima, reforçando a idéia de fraqueza, e que 

não seria perceptível para os quatrocentos mil olhos do estádio; em seguida aparece fechada, 

socando o ar à sua frente e sendo abaixada incisivamente51 para arrematar “... mas nós estamos 

criando o Estado para nós...”. Num movimento de braço, o sofrimento comum dos pares e o ódio 

contra os outros. 

 

4.4 A fisionomia síntese e a cantiga dos infelizes 

Mais adiante, um outro primeiríssimo plano da face (da cabeça) de Hitler não apenas 

reforça aquele enquadramento no qual o líder aparece somente até o pescoço, como, 

simultaneamente, preenche (ou envolve) de significados a invectiva: “(...)este momento é vivo, 

descansa numa rocha firme (...)”. De fato, esse enquadramento já havia sido utilizado nas 

seqüências da apresentação dos homens-trabalhadores-soldados. Então, conforme mencionei, ele 

assumia o formato de uma rocha inamovível, como a combinar com as faces de pedra de seus 

seguidores52. Naquelas cenas, a imagem do “rosto” do líder intercalava várias outras, sobretudo na 

pronúncia ritual do lema “uma nação...” – imagem de um porta-bandeira uniformizado -, “...um 

Führer...” – primeiríssimo plano da face de Hitler, imagem que se repete duas vezes -, “... um 

Reich...” – a águia, sempre presente -, e, finalmente, o grito conjunto de “..Alemanha” – a 

                                                                                                                                                                                 
ignorantes sobre o meio que fornece a canção que cantam.” (Mcluhan, 1974: 133). Vale 
observar que o discurso do Führer está sendo “montado” por Leni Riefenstahl, também 
ela “juntando” imagens. Isso significa frisar, mais uma vez, que a força da oratória do 
líder alemão, na tela, não nos mostra a força que possuía, na realidade. Mas aponta como 
discurso e imagem-movimento podem gerar um outro tipo de impacto, muito particular: o 
do político cinematográfico, que sabe atuar para as câmeras. 
50 Aos 59’02. 
51 Essa postura da mão conota realização, decisão, caráter resoluto. Em outros termos, 
alguém que age ao invés de matar a ação, questionando ou deliberando sobre seus atos 
(sério problema da democracia parlamentarista, segundo Hitler). No Brasil, os políticos 
associados aos temas da segurança, principalmente, utilizam um movimento parecido, 
abaixando o braço, com a mão fechada, batendo com a falange média do dedo indicador 
numa mesa. 
52 Aos 59’17’’. 
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bandeira com a suástica tremulando. Entretanto, conforme apontava, isso repercutia num travelling 

mostrando a multidão reunida, reforçando o apelo de Hitler à unidade, como se a massa à qual se 

referia, e que formaria a nova Alemanha, fosse composta por uma infinidade de faces, de 

individualidades, de força de trabalho, mas cuja expressão única ocorresse pelo seu rosto 

gigantesco arremessado brutalmente contra a tela. Em vista disso, concluía, ainda no capítulo 

anterior, que uma possível tradução da imagem predileta de Goebbels ao se referir à massa - “um 

verme transformado em dragão” – era de um verme de inúmeras faces transformado num dragão 

de uma só cabeça. 

A cabeça de Hitler, porém, tantas vezes recortada e colada, parece sempre estar mostrando 

uma imagem que só na imaginação constrói seu “encadeamento”: o primeiríssimo plano, tomado 

de um ângulo estranhíssimo, quase entrando os ouvidos, ao levar a uma indistinção dos traços 

fisionômicos decorrentes do close e a iluminação, faz desse rosto uma síntese da multidão alemã, 

em que, novamente, o líder é percebido não como um indivíduo especial, mas o mais comum 

daqueles para os quais está a falar. Desse modo, mais do que o conteúdo teórico do discurso 

hitlerista, importa compreender quais são os elementos associados ao discurso, presentes na 

imagem-movimento. Pergunte-se a um militante partidário, cujo líder seja um destacado orador, o 

que foi dito nos comícios memoráveis dos quais participou, e a sua lembrança mais forte será, 

justamente, a das sensações causadas pela mise-en-scène, na qual as palavras atuaram menos como 

programa e mais como música. Sobre isso vale lembrar Nietzsche, para quem a palavra atuava uma 

força visível: “O que é uma palavra? A figuração de um estímulo nervoso em sons. (...) Um 

estímulo nervoso, primeiramente em uma imagem! Primeira metáfora. A imagem, por sua vez, 

modelada em um som! Segunda metáfora. (...)” (Nietzsche, 1983: 47). 

No entanto, estamos falando de cinema e, no limite, nada se pode dizer, com certeza, dos 

sentimentos que embalaram a militância do IV Congresso, a partir do filme de Leni Riefenstahl53. 

Em cena estão os mastros, a luz no palanque, o Führer e as palavras, ou seja, o que é dito não é um 

acrescentado aos passeios de câmera dos cinegrafistas, mas um constituinte da imagem-

                                                           
53 Embora os microfones fossem uma preocupação do NSDAP, não é possível saber, ao 
certo, nem se as palavras de Hitler eram ouvidas, quanto mais discernidas. Deve-se 
lembrar, como mencionei antes, que seus discursos eram feitos para a multidão, mas 
transmitidos para os milhares de alemães, via rádio (vale dizer, eram audíveis, dessa 
forma). O grupo Monty Phyton, no filme A Vida de Brian, faz uma “anedota” desse 
fenômeno com o Sermão de Jesus, na Montanha. A cada frase pontuada, os crentes, longe 
do orador, sem ouvirem direito o que havia sido dito, inventavam um outro sermão. 
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movimento, um objeto acústico, para usar um termo de Jakobson. Para esse autor, o discurso 

cinematográfico, o que se ouve em frases, numa sessão de cinema, não é uma ação humana (como 

o monólogo ou sussurro, por exemplo, no teatro) mas um objeto acústico. Assim: 

   “Se na tela vemos pessoas falando, ao mesmo tempo ouvimos as suas 

palavras ou a música. Música, não silêncio. O silêncio no cinema tem o valor 

de uma ausência de sons reais; é pois um objeto acústico exatamente como a 

fala, a tosse ou os rumores da rua. Num filme sonoro percebemos o silêncio 

como signo de silêncio real. (...) Não é o silêncio, mas a música que anuncia no 

filme a ausência momentânea de objetos acústicos. A música no cinema serve 

justamente a essa finalidade, dado que a arte musical opera com signos que 

não se referem a nenhum objeto.” (Jakobson, 1970: 157 – termos grifados pelo 

autor)54. 

 No caso do discurso hitlerista, não há música ao fundo, a não ser quando ela o anunciou. 

Não se ouviram, também, os passos da multidão que se reunia no estádio, apenas a harmônica. 

Quando da pregação do chefe, o único ruído que se ouve são os espaços entre uma invectiva e 

outra, um intervalo curto de silêncio que, embora signifique ausência de objeto acústico, prolonga 

a figuração da oratória do líder. Como não há diálogo e as palavras arremessadas à audiência não 

constituem um monólogo teatral, os assuntos abstratos aos quais se refere o Führer, tais como 

Estado, Deus, infelicidade, lealdade, etc., também não encontram um signo específico, o que dá à 

cineasta a chance de casá-los com as imagens que tem à mão, na montagem. Nesse sentido, o 

sermão hitlerista está muito próximo da música, nesse filme, ou seja, ele atua desdobrando e 

multiplicando a presença do chefe, assim como a música que acompanhou a carreata inicial e, 

sempre que repetida, torna presente o elemento ausente. 

Nessas seqüências, então, fica difícil discernir se Hitler está falando como agitador de 

massas ou atuando como ator, herói de filme nas sessões de cinema, mocinho diante de bandidos 

que assaltam as riquezas alemãs no Ruhr. Por isso, as palavras e as imagens, os sons figurados e 

uma certa cantiga de desespero parecem correr uma atrás das outras, prolongando os efeitos (ainda 

não devidamente estudados) que superam, em muito, a tentativa de entender O Triunfo da Vontade 

                                                           
54 E conclui: “O filme mudo não tem nenhum ‘tema’ acústico, e justamente por isso 
reclama um constante acompanhamento musical (...).” (Jakobson, 1970: 157) 
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apenas como uma obra de propaganda nazista. Some-se a isso o fato de Hitler não ser um ator - 

contratado para encenar o papel do “representante do bem supremo”. Ele é, simultaneamente, 

como já analisei anteriormente, o ator para a câmera e o chefe carismático de um Congresso 

partidário. Em vista disso, embora falte a O Triunfo da Vontade a ação esperada que dê 

“concretude” ao triunfo e à vitória do líder, a atuação deste diante das câmeras, entoando uma 

“cantiga” de sofrimento, dor e infelicidade, pode ter feito com que o herói-lutador, de um filme em 

particular, fosse transformado na tela, independente da visão de Goebbels e dos desejos do próprio 

Hitler, na figura clássica do herói carismático, agitador de massas. Concluindo, é como se o 

dinamismo buscado por Leni Riefenstahl na montagem do discurso e dos gestos do chefe, 

paradoxalmente, ganhasse impacto, através da história, justamente devido à falta dos inimigos e 

enfrentamentos visíveis. Nesse sentido, reforçando o argumento exposto acima, a conjunção entre 

o trabalho de uma cineasta muito competente e a atuação de um chefe político representando a si 

mesmo ofereceu um protótipo da imagem do líder-herói: alguém que saiba apresentar para as 

câmeras, num misto entre líder político, sacerdote e animador de auditório, os sentimentos 

genuinamente humanos transformados em slogans. 

Destarte, retomando, é pertinente notar que o complemento do “...este momento é vivo, 

descansa numa rocha firme e enquanto cada um de nós respirar...” ocorrerá após um corte no qual 

o plano é enquadrado desde a altura das bandeiras, enquanto a voz continua “(...)devotará suas 

forças a este movimento(...)” – e, então, pontuando o período, mais um corte, em que o plano, 

agora em câmera baixa, mostra vultos de militantes que têm a águia iluminada atrás de si. Nesse 

ponto, aparecem relacionadas palavras e imagens – palavras que são imagens que forçam o 

aparecimento de novas imagens e que, por sua vez, acentuam “conceitos” e idéias de sentimentos 

remotos – como a sombra, a vida, o suspiro, a luta até a morte, remetidos a um totem pleno de luz: 

a águia do Reich. Porém, continua “(...) e o defenderá como no passado” – então a tela é 

preenchida, mais uma vez, com um primeiro plano de Hitler, como se a águia fosse o movimento 

das sombras, a andança do espírito alemão rumo a um futuro iluminado, enquanto o líder é a rocha 

firme, o passado, o adubo, aquele que já cumpriu a sua missão histórica ao semear o movimento55.  

                                                           
55 Diz-se que Goebbels, ao cometer suicídio, levando consigo a esposa e os filhos, fez isso 
como um ato que seria reconhecido pela posteridade, quando tudo fosse, talvez, ruínas – a 
mesma idéia, também, norteava sua visão sobre os filmes por ele produzidos, que 
faltavam fragorosamente com a “verdade”; ou seja, não importava “ser fiel aos 
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Esses sentimentos remotos, genuinamente humanos, não ligados a nenhum momento em 

particular, mas a todos, aleatoriamente, devido à montagem da cineasta e às palavras que atuam 

como um canto triste, causam, também, a “impressão” de que aquilo a que o Führer faz referência 

estivesse, simultaneamente, muito longe e muito perto, no tempo – o que é reforçado pela imagem 

“nunca fixa” do orador56. Em outros termos, é como se ele, o chanceler eleito, o homem que 

cresceu na adversidade do caos alemão, após a guerra de 1914-8, fosse apresentado não como o 

agora da Alemanha, nem como o seu passado recente, mas como a rocha firme e inamovível, 

endurecida pela privação e pelo sofrimento (que é de todos). Essa “...infelicidade que nos move”, 

esse presente repleto de dor, tão convincente na fala do “demiurgo vociferante”, em O Triunfo da 

Vontade são transformados, rapidamente, num conto de fadas (quase) infantil. Isso porque, 

enquanto dura o hino à infelicidade, as mãos de Leni Riefenstahl trabalham rápido para tornar o 

sofrimento um personagem da trama, pois sem ele não se consumaria a idéia de triunfo: deve ter 

havido uma eternidade de padecimentos para tornar justa e legítima a alegria recorrente no “...e 

eles viveram felizes para sempre...”. 

 

4.5 O palanque como uma fresta luminosa 

 Porém, note-se: situando o discurso de Hitler historicamente, o passado ao qual ele se refere 

ocorreu mais ou menos dez anos antes, aos nove dias do mês de novembro, de 1923, quando 

dezesseis dos seus amigos tombaram no putsch de Munique – o mais velho, nascido em 1875, o 

mais jovem, com dezenove anos, e Hitler, numa faixa etária intermediária, sobrevivente, com 34 

anos, à época. Como pode ser notado primeiramente, o início do seu livro57, ditado ao astrólogo 

aviador Rudolph Hess, escolhe o espírito da epopéia para falar de algo extremamente recente na 

história do pós-guerra. Todavia, nem Hitler e nem Leni Riefenstahl estavam lá para ensinar 

história, mas para realizarem uma missão, cada um a seu modo. Nesses termos, a referência a algo 

                                                                                                                                                                                 
acontecimentos” levando em consideração o agora, mas interessava o futuro, que os 
absolveria. 
56 O orador gesticula muito, sobre os calcanhares, fixados. No entanto, a câmera se 
movimenta constantemente. 
57 O futuro líder da Alemanha escreveu que “...as grandes causas devem o seu 
desenvolvimento não aos grandes escritores mas aos grandes oradores.” (Hitler, 1983). 
Isso consta, paradoxalmente, do prefácio do livro mais vendido na Alemanha até 1945 e, 
quiçá, um dos maiores sucessos editoriais do  mundo, embora seja dito que pouquíssimas 
pessoas chegaram a lê-lo – nem mesmo Leni Riefenstahl. 
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ancestral, que surpreende no discurso do herói do filme, tem a ver com a necessidade de construir o 

seu próprio aparecimento histórico numa mitologia envolta em mortes, traições, sangue e 

ressurreição – o que é muito bem explorado pela cineasta. Em segundo lugar, ressalte-se, a epopéia 

joga o halo misterioso do mito sobre a história que Hitler pretende construir para si, talvez o único 

recurso para, aos seus olhos, poder galgar ao lugar no qual estão os “grandes homens”58. 

 Isso mostra como a cineasta construiu a relação cinema-palavra em O Triunfo da Vontade. 

Sem se importar com a história e com a propaganda, diretamente, seu trabalho era fazer um filme 

sobre o movimento nazista, o que fez construindo o protótipo pelo qual Hitler seria visto no futuro 

- de uma maneira desaprovada por Goebbels, inclusive. Sendo assim, algumas perguntas podem ser 

feitas: de que modo ela lidou com a relação imagem e palavra sem recorrer ao já esperado? Como 

fez cinema a partir dos discursos do Führer, transformando o evento numa epopéia? É o que 

tentarei mostrar a seguir. 

 Enquanto Hitler discursa sobre as “paixões do Estado”, uma luz, provavelmente provinda 

do chão, angulando com o palanque pelas costas do líder, iluminará sua imagem, sobretudo o braço 

com a suástica, do lado esquerdo, contornando seu uniforme, pelo lado direito. 

 Dando prosseguimento ao discurso, após o primeiríssimo plano de sua cabeça, ele dirá, 

finalmente, o que espera do futuro: o tambor unir-se-á ao tambor, a bandeira à bandeira, os grupos 

aos grupos, distritos a distritos, “(...) até que pessoas inicialmente divididas seguirão a coluna 

gigantesca da união da nação”. Como se vê, elementos sempre presentes – como o tambor, ora em 

primeiro plano, ora “aparecendo” como fundo sonoro (mas fora da tela), o pavilhão nazista, os 

grupos e os distritos (como na seqüência do jogral e dos homens-trabalhadores-soldados, em que as 

batalhas e as regiões da nação são chamadas a comparecerem ao grande encontro) – são  citados 

pelo Führer, denunciando a cuidadosa busca pela cineasta de uma decupagem mais sugestiva. Os 

                                                           
58 É muito importante frisar isso, uma vez que o livro Minha Luta tem servido para 
justificar as associações do autor com o genuíno pensamento alemão, sintetizando 
Wagner, Schopenhauer e Nietzsche. Entretanto, como já lembrou Hannah Arendt, o anti-
semitismo político é diferente do social, além de boa parte do vigor das posições 
defendidas nesse livro ser uma recorrência a “pensadores” de fama incerta, como o conde 
Arthur de Gobineau ou o britânico (germânico) Chamberlain. Hitler foi ao teatro, ao 
cinema, quis ser pintor, arquiteto e, não há dúvidas, leu os grandes filósofos alemães. 
Porém, a maneira como os interpreta, é outra questão. Prova disso é sua postura em 
relação ao kitsch, por exemplo, ao qual faz severa crítica, manifestando sua aversão a todo 
o tipo de exagero – exagero este presente em seus discursos e na mise-en-scène do partido. 
Sobre isso, v. Hitler, 1983: 45 e 55. 
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congressos do partido são, contudo, o ponto de encontro das “pessoas divididas”, pois ali o lugar é 

preparado para o frenesi espetacular e coletivo, organizado para a comunhão de todos. 

 Logo, porém, Leni Riefenstahl oferecerá o enquadramento que elevará Hitler do passado 

recente para  as imagens ancestrais que aparecem em seguida59. Hitler será tomado de corpo 

inteiro, pelo lado esquerdo, de perfil. Os microfones, voltados para ele, parecem remeter o olhar do 

espectador para a figura do Führer, como se fossem enormes dedos indicadores. O efeito desse 

enquadramento sugere ainda mais “espiritualidade” à imagem, uma vez que, ao invés de um 

primeiríssimo plano do rosto do líder, como é recorrente desde o início do filme, agora ele é 

tomado de “mais longe”, dividindo a tela com os microfones que não seguram a atenção, lançando-

a de volta à figura do líder. 

 A impressão deve-se, em grande parte, ao facho de luz que, brilhando, parece fazer uma 

moldura luminosa que acompanha o corpo de Hitler, contra uma tela escura que só não envolve os 

microfones, o palanque e o orador. Essa luz, vinda do lado direito, ao que tudo indica, oferece-lhe 

mais do que uma moldura resplandecente, pois, então, como se verá em breve, o orador está prestes 

a falar a respeito de sua investidura no comando da nação. Nesse plano, menos do que um jato 

luminoso, vê-se o Führer aparecer na tela ainda sob outra imagem: a do santo, rodeado por uma 

aura; ou um discípulo e mártir em dia de pentecostes. Assim, as imagens geradas pelas próprias 

palavras do discursos – como dor, sofrimento, sacrifício, morte, trabalho, etc. – estabelecem uma 

nova série com aquelas que Leni Riefenstahl selecionou e decupou. 

 De fato, por mais que se saiba que a alusão ao renascimento alemão é uma referência ao 

passado recente, que o sofrimento e a dor dizem respeito às conseqüências dos “ditames de 

Versalhes”, não são essas  as palavras de Hitler. Em nenhum momento ele diz “Versalhes”, 

“arianos”, “Ruhr”, mas sim “sofrimento” e “sacrifício”. O que quero dizer é que, para lhes fazer 

justiça, as imagens cinematográficas que essas palavras “exigem” devem conseguir dimensionar a 

epopéia pela qual o movimento nazista sobreviveu. Por mais que todos saibam que esse processo 

ocorreu em passado recente, no discurso e na tela, aparece como algo ocorrido imemorialmente, 

desde quando Siegfried recuperou o anel de ouro do dragão dormente e as ninfas do reino voltaram 

a ter o seu tesouro. 

                                                           
59 Aos 1:00’09’’. 
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 No entanto, Leni Riefenstahl não precisou fazer nenhuma referência explícita a Wagner. 

Nem muito menos recorreu aos clichês, como por exemplo, ilustrar a fala de Hitler com imagens 

de época: “dor e sofrimento”, imagens de pessoas chorando sobre o túmulo dos mortos da guerra 

de 1914; “trabalho e sacrifício”, seqüências de homens e mulheres trabalhando para o seu próprio 

sustento, ou mostrar manchetes de jornal noticiando a penúria alemã, no início dos anos vinte, etc.. 

Ao contrário, a cineasta – diga-se, graças à exímia capacidade de enquadrar de seus cinegrafistas – 

sugere a referência ao passado a partir do corpo do líder iluminado contra o écran em sombras, 

como se do pretérito viesse a luz que tiraria a Alemanha das trevas60. Vale reparar que, pela 

primeira vez o palanque está “limpo”, ou seja, nenhum elemento humano compõe o quadro, a não 

ser o líder. Desenhando o corpo de Hitler, a luz opera uma fissura que não se dá no espaço – 

palanque versus platéia -, mas no tempo: o presente em sombras, onde está a militância, o futuro na 

abóbada de luz, a águia do Reich, e o passado, o fio iluminado que rasga uma fresta na escuridão, e 

dá o dom do verbo ao possesso orador. 

 Na década de 70, Syberberg, no filme Hitler. Um Filme da Alemanha, apontou a acedia que 

tem por nome Hitler, ao mostrá-lo levantando da sepultura de Richard Wagner. No filme, o diretor 

pretendia construir a idéia do líder que vem dar entretenimento à massa, e por isso o fazia subir da 

mesma sepultura em que estava enterrado Wagner – um modo de dizer que nós, contemporâneos, 

quando invocamos a arte, somos atendidos pelo entretenimento, pois é um outro quem atende ao 

chamado. No filme de Leni Riefenstahl, quarenta anos antes, Hitler não levantava do túmulo de um 

artista, mas era como se viesse da sombra que até aquele momento havia calado os mortos. Sua voz 

e sua imagem não estão no presente, como mencionei na Introdução, nem num passado recente da 

história alemã, mas num pretérito ancestral que invade o presente, cortando-o como uma lâmina 

luminosa. Entretanto, como veremos no próximo capítulo, esse passado que chega traz o que era 

sofrimento (conservado), e não as esperanças sonhadas (e não realizadas)61. 

                                                           
60 A idéia de Ruttmann para o Congresso seria apresentar uma série de jornais, trazendo as 
manchetes desde o fundo de campo, para mostrar a chegada irresistível dos nazistas ao 
poder. Não que esse recurso fosse um clichê, porém, seria forma de localizar 
historicamente “os fatos”, o acontecimento nazista, no passado recente. A alternativa de 
Leni Riefenstahl coloca o movimento e seu líder no campo do mítico, do sem história, do 
ancestral, no sentido em que utilizo o termo. 
61 Como lembravam os autores de Dialética do Esclarecimento (Adorno & Horkheimer, 
1986: 15). 
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Essa idéia estará sendo construída cinematograficamente no bloco seguinte, iniciado com 

uma solenidade “mortuária”. A luz iluminará um segmento de massa, no canto esquerdo da tela62, 

até que, em outro primeiríssimo plano da face do Führer, o discurso continue: “(...)ninguém pode 

ser desleal a algo que tem dado conteúdo, significado e objetivo a nossas vidas(...)”, pois nada 

disso seria possível se não fosse “(...)direcionado por um grande comando”. No entanto, 

“(...)nenhum dirigente nos deu esse comando, mas sim Deus, que criou a nossa nação(...)”. Ao 

dizer isso, o Führer alemão, ainda iluminado, com a voz trêmula e rouca, é sucedido, na imagem, 

pela armação da águia de asas abertas, a ave mãe, protetora e soberana, que pontua o discurso 

justamente no momento em que Hitler reafirma a sua crença de que um comandante só pode ser 

ungido por Deus. Desse modo, o homem a quem foi confiado o comando apresenta-se perante a 

nação (os mastros, bandeiras e estandartes) não apenas como um líder da hora, mas como aquele 

ungido por uma força divina – no caso, provinda da águia, do totem. Diante da nação paramentada 

com a suástica, Hitler, tal qual um noivo que vem arrebatá-la do sono dogmático, promete, 

solenemente “(...)pensar somente na nação alemã: no Reich (...) no nosso povo(...)” a cada dia, a 

cada hora, sempre. Retomando a idéia de casamento ventilada no início do filme, o voto de 

fidelidade e o juramento de acompanhar a noiva para sempre, na alegria ou na derrota, tem aqui o 

seu desdobramento final. Ao invés do beijo na noiva, entretanto, há, e não poderia ser diferente, o 

encerramento da cerimônia com repetidos “Sieg, Heil”, que encontrarão eco na multidão sob o 

“altar”. 

 A partir daí, com um plano geral do palanque envolvido numa névoa luminosa, os 

estandartes batem em retirada63. Contudo, agora cada um leva um facho de luz, uma tocha que, 

pela primeira vez nesse bloco, iluminará os rostos da militância. Da mesma maneira como 

entraram (pelo lado esquerdo da tela, em direção ao fundo de campo), todos sairão marchando, da 

esquerda para a direita, indo embora pela borda lateral da tela. O rio de bandeiras que povoou o 

écran e, à época, foi considerado hipnótico por mais de um observador estrangeiro, transforma-se 

num rio de pequenas labaredas, como se cada uma delas fosse uma promessa de felicidade, 

segurança e fidelidade proporcionada pelo seu Führer. Ou, seria melhor dizer, cada réstia de luz 

fosse uma chave para o passado conservado. Por isso, não se deve estranhar quando, no início do 

                                                           
62 A massa não articula palavras, apenas grunhidos de êxtase e aceitação. A luz não lhe dá 
a capacidade de discernir. O que pode a massa é, apenas, perceber que a luz vem do ponto 
em que o líder está falando. Isso ocorre entre os 1:00’:31’’ e os 1:00’43’’. 
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bloco que segue, aparece na tela um Luitpold Stadium que nada fica a dever a um grande átrio da 

Roma antiga, como se, após o escurecimento da tela, este tivesse chegado de um túnel do tempo. 

4.6 Considerações finais sobre a imagem da “noção sociológica” de líder 

 Quando se fala em O Triunfo da Vontade, logo vem à discussão a indistinção observada 

entre as câmeras, as tomadas, as encenações e a realidade, de modo a não se poder garantir se o 

congresso foi filmado por Riefenstahl ou se “... o filme criou o congresso”64. Essa admiração, no 

entanto, não decorre de uma crença originária no “documentário” como registro absoluto e final do 

real; antes, pode-se dizer que advém da enorme capacidade cênica das personagens que estão a 

atuar no filme, como se todos tivessem nascido para a realização cinematográfica do evento65. 

Sabe-se, claro, que se altera a maneira de uma pessoa ou uma audiência se comportar na presença 

de uma câmera. Contudo, o que se vê na tela é uma atuação quase perfeita, não apenas o 

deslumbramento dos participantes diante das luzes e câmeras66. Isso ficará ainda mais patente no 

próximo capítulo, quando explorarei mais uma personagem da trama: Nuremberg – seja como 

cenário ou como o lugar onde se constróem cenários67 e se distribuem as câmeras. 

 Para encerar esta discussão, no entanto, gostaria de destacar um último ponto. Dentro da 

trajetória interpretativa aqui deslindada, e sendo este sociólogo filho do seu tempo, vivendo numa 

                                                                                                                                                                                 
63 Dos 1:01’52’’. 
64 Luis Nazário, 1983: 51, sempre insistiu sobre esse aspecto. Para a última citação, v. 
Gregor e Patalas, apud Nazário, 1983: 51. 
65 Para Luis Nazário, por exemplo, esse documentário: “(...) testemunha a alegre 
dominação do povo sobre o povo, convertido em objeto de decoração e sustentação da 
própria manipulação, que se tornou a fonte primária dos documentários anti-nazistas 
produzidos no pós-guerra que sublinham, nas mesmas imagens, os cenários do 
militarismo.” (Nazário, 1983: 51). Mais adiante, citando Erwin Leiser, ao se referir à 
maneira como Riefenstahl rodou e montou a imagem de Hitler, diz: “(...) Nenhum ator 
era julgado digno de personalizá-lo. Nenhum outro filme sobre ele era mais necessário. 
Nenhum outro projeto foi elaborado.” (Erwin Leiser, apud Nazário, 1983: 51). 
66 Um dos homens-trabalhadores-soldados olha para a câmera, talvez o único momento 
em que a cumplicidade entre a “objetiva” e o militante-ator-figurante tenha se rompido. É 
claro que “olhar para a câmera” pode ser um recurso cênico para o cinema, portanto não 
constituindo uma regra geral proibitiva. Porém, no filme em questão, esse é o único ponto 
em que ocorre, por isso mesmo, chamando tanto a atenção. 
67 Não falarei sobre a arquitetura de Nuremberg, mas da impressão que ela atualiza, na 
tela, e torna virtual, na mente de quem assiste o filme. Nesses termos, lido com a 
cenografia e a arquitetura sem fazer grande distinção entre elas. Para uma separação de 
conceitos, bem como um exemplo de análise do que seja o espaço fílmico, pictórico e 
arquitetônico, ver Costa, 1987: 229-35. 
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época que conheceu a transformação da “matéria do acontecimento” em “informação para 

consumo”, graças às tecnologias virtuais que vão desde a televisão até o computador pessoal, 

admira que se possam extrair do filme não apenas informações, mas idéias; não apenas o que as 

imagens poderiam querer dizer, mas como podem “forçar” a pensar. Como advertia Sorlin, sem 

dúvida tal possibilidade decorre das hipótese colocadas, pois a imagem não diz nada por si mesma. 

Todavia, há ainda um outro aspecto que vai além das idiossincrasias afetivas, como apontei na 

Metodologia, e que pode ser identificado nesse comentário de Paul Virilio. Diz o autor: 

   “Alfred Hitchcock, depois de Dreyer e de muitos outros, utiliza um sistema de 

codificação semelhante, lembrando que os espectadores não produzem suas 

imagens mentais a partir do que lhes é dado imediatamente a ver mas a partir 

de suas lembranças, como em sua infância, preenchendo por si próprios as 

lacunas de suas cabeças com as imagens que criam a posteriori”. (Virilio, 

1994: 17 – grifos em negrito, do autor) 68  

Não é só a afetividade que está em jogo (amo, odeio, gosto, desgosto, sinto-me bem, ou 

mal) ao ver um filme que tenha por tema o nazismo, ou a minha formação escolar, que construiu 

uma história contemporânea a partir de informações sobre as grandes guerras, os regimes políticos 

e os grandes massacres do século passado. Há outros elementos, ligados à lembrança, que não 

apenas interferem na análise, como são determinantes na construção da própria imagem. Nesse 

sentido, não apenas minhas hipóteses podem tornar significativas as seqüências do filme, mas a 

obra também oferece a chance de prolongar minhas lembranças em idéias, forçando o pensamento.  

A certa altura do filme, por exemplo, Hitler menciona o número de militantes (duzentos 

mil) enquanto a câmera “vagueia” entre as bandeiras – de um lado, a perspectiva desde a multidão 

de partidários coloca o espectador diante de um número incalculável de pessoas; de outro, o 

Führer, que paira sobre todos, decreta números exatos, e de impacto69. 

                                                           
68A citação de Paul Virilio, comentando a técnica utilizada pelo Kammerspiel, que, graças 
a Lupu Pick e Carl Mayer, desde o início da década de 20, pretendia fazer com que “o 
filmar entre quatro paredes” dispensasse todo e qualquer tipo de diálogo ou legenda) 
discute o problema da recepção dos espectadores – que não será explorada, aqui. De todo 
modo, ela indica uma certa percepção de que as imagens na tela passam por uma 
codificação que é individual e remonta às lembranças (conscientes e inconscientes) de 
infância, outra forma de dizer fantasia.  
69 Aos 57’21’’. 
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 Como se vê, a qualidade do “incalculável” é reforçada pelo estabelecimento da quantidade, 

mencionada pelo chefe, e a câmera, perdida em algum ponto na multidão, oferece uma significação 

possível, a de que a massa é a comunidade do indivíduo alienado que vive em sociedade. Sem 

dúvida, essa era uma formulação de primeira hora de Hitler na prisão, preocupado com a pouca 

importância dada ao trabalhador no mundo capitalista. Entretanto, esse movimento de câmera, 

como  a luz dispersa, difusa, sem origem, que preenche um lugar não muito claramente 

identificável, envolto numa luminosidade etérea, utilizada – mas não apenas – nos grandes shows 

políticos e musicais, possibilita a atualização de uma idéia fundada em “lembranças de emoção”. 

Isso não significa que o espectador fique emocionado ao ver na tela algo que a sua 

lembrança identifica. Provavelmente, no congresso do NSDAP, as aglomerações visavam oferecer 

esse refúgio comunitário e, ao que tudo indica, em grande medida, logravam êxito. No entanto, o 

registro cinematográfico não nos traz o “mesmo” sentimento,  não obstante se possa dizer que Leni 

Riefenstahl, como ninguém, mostre uma imagem “emocionante”. Embora os comícios do partido 

fossem pensados para comoverem a multidão, nesse ponto do filme não há rostos da militância  

exprimindo a comoção70. Ao invés disso, Leni Riefenstahl explora as potências do cinema (corte, 

travelling, ângulo, perspectiva, etc.) para “inventar” uma imagem da emoção que, mais ou menos, 

poderia ser assim descrita: a luz difusa (por entre os símbolos nazistas, duplicações71 de Hitler) é 

uma redoma de proteção contra o caos “exterior”72, contra o que não pertence e, por isso, está de 

fora. Se os militantes estão presentes no evento, o filme de Leni Riefenstahl, por seu turno, atualiza 

os sentimentos que faziam parte do evento. No primeiro caso, há um lugar no qual a comunhão 

com o grupo é referendada e chancelada a participação dos iguais. No caso do filme, não há um 

lugar, ou melhor, há menos um lugar do que um tempo no qual esse sentimento é criado, como 

idéia. 

Nesses termos, uma revelação fílmica de O Triunfo da Vontade é mostrar o que raramente 

se vê ou se diz a respeito do líder: a de que ele não está, apenas, no palanque, liderando e 

conduzindo; mas, fundamentalmente, no chão, ao lado de cada um dos militantes, observando, 

assistindo e escutando o que eles mesmos teriam a dizer e gostariam de ouvir. Donde, portanto, 

                                                           
70 Não há rostos onde se possa perceber o pathos se manifestando. 
71 Hitler duplicado não significa dizer o duplo de Hitler, mas o seu caráter múltiplo. 
72 Exterior, aqui, nos seus vários usos: o que está de fora, o que não participa, o país 
estrangeiro, as ordens de Versalhes, etc. 
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a “sobre-humanidade” de Hitler ser buscada não nas imagens em que ele parece ser único (no 

palanque, o que seria um clichê, o já visto), mas naquelas nas quais se revela múltiplo – espalhado 

no meio da multidão. Isso não poderia passar desapercebido nesta discussão, pois estamos diante 

de uma idéia, no cinema, paralela àquela consideração de Simmel: “(...) Todos o chefes são 

também chefiados; em muitos casos, o senhor é escravo dos seus escravos”73.  

Se um filme mostrasse Hitler transformando-se em milhares de seguidores, como hoje é 

possível, contracenando consigo próprio, graças à técnicas de computador, essa imagem não seria 

tão reveladora quanto aquela mostrada pela cineasta. Isto não quer dizer que a sociologia explique 

o cinema, ou vice-versa; ou de que ambos venham ilustrar um ao outro. O que acontece é que o 

cinema pode “deixar ver” conceitos que possibilitam a compreensão de uma civilização enredada 

em imagens, por sua vez, aprisionadas pelo clichê. O contrário disso é a sina de Macbeth persistir: 

ouve-se a mensagem, lê-se a legenda, mas não se sabe decifrar as imagens que aparecem na 

imagem. Nesses termos, mais do que experimentar hipóteses de interpretação, ainda resta 

“experimentar” o cinema. Mas essa tentativa pediria um outro trabalho. 

 

 

 

                                                           
73 O período completo da citação é: “Pois quem quer que se encontre nesta ou noutra 
situação parecida, percebe a reação determinante e controladora por parte do que parece 
ser a massa puramente receptiva e dirigida. Isto não se aplica somente a situações nas 
quais as duas partes se confrontam fisicamente. Todos os chefes são também chefiados; 
em muitos casos, o senhor é escravo dos seus escravos.” (Simmel, 1983: 111). 
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V. AS FACES DO HERÓI E AS RUAS DE NUREMBERG 

 

PRÓLOGO 

Muito interessado nas perspectivas abertas pelas imagens mecânicas em relação à análise 

do gesto, Béla Balázs vislumbrou no surgimento do cinema a ruptura com uma cultura embebida 

de tradição (baseada em textos, folhetins, livros), sobre a qual, desde o século XVI, foi fincada as 

bases daquilo que, em tese, sufocaria a nossa capacidade de percepção da fisionomia. 

Segundo o esteta húngaro, a descoberta da imprensa tornara ilegível a face dos homens, 

uma vez que o excesso de coisas a serem continuamente retiradas (e recolocadas) do papel fez com 

que as pessoas desaprendessem, ou esquecessem, o “dom” de desvendar os significados que a 

expressão facial carrega – e o aparecimento e fortalecimento do livro como instância cultural 

coincidiu com o enfraquecimento desse “talento”. Para o autor, as palavras não passam de meros 

reflexos dos conceitos (cf. Balázs, 1991: 78) e quanto mais a expressão das emoções ocorre por seu 

intermédio, mais as feições e os gestos vão se deteriorando, pois não são mais levados em conta. 

Assim, o sentimento transformado em conceito só pode ser reconhecido se passar pela palavra1. 

Nesse contexto, uma das contribuições históricas da imprensa, talvez a mais grandiosa e, 

paradoxalmente, funesta, teria sido “ensinar” a alma a falar, ao mesmo tempo que a tornava 

invisível (Balázs, 1991: 79). O cinematógrafo veio devolver esse “dom” às pessoas, permitindo 

uma renovada atenção à face humana. Afinal, a câmera, assim como 

   “(...) a máquina impressora, (...) [é] um artifício técnico destinado a 

multiplicar e a distribuir produtos para o espírito humano; seu efeito na 

cultura humana não será menor do que aquele causado pela imprensa. O não 

falar não significa que não se tenha nada a dizer. Aqueles que não falam  

podem estar transbordando de emoções que só podem ser expressas través de 

formas e imagens, gestos e feições. O homem da cultura visual usa tais 

                                                           
1 Como asseverava Victor Hugo, o portador do espírito do povo é o livro, substituto da 
função que a catedral havia desempenhado na Idade Média. Entretanto, se a catedral era 
uma construção para a fruição coletiva, ao ser substituída pelo livro, individual, por 
excelência, o que antes era pedra foi esmigalhado pela palavra em milhares de 
fragmentos; e o que era um ritual do encontro passou a ser a expressão da diversidade de 
opiniões. Em conseqüência, tanto o espírito quanto a cultura, antes visuais, tornaram-se 
legíveis e conceituais. 
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recursos não em substituição às palavras, ou seja, como um surdo usa os seus 

dedos. Ele não pensa em palavras, cujas sílabas desenharia no ar como pontos 

e traços do Código Morse. Os gestos do homem visual não são feitos para 

transmitir conceitos que possam ser expressos por palavras, mas sim as 

experiências interiores, emoções não racionais que ficariam ainda sem 

expressão quando tudo o que pudesse ser dito fosse dito.” (Balázs, 1991: 78). 

É interessante que essas observações tenham partido de um literato, acostumado a lidar com 

os prolongamentos da palavra poética, força e impulso que não apenas indica ou nomeia, mas 

sobretudo desvela, conforma e deixa escondido os significados – se estes houverem. Contudo, 

Balázs é claro: a imagem mecânica (ainda mais, isolada) pode captar o transbordar das emoções, é 

a única a devolver à alma humana sua visibilidade desenhada nos gestos, nos atos ou pela 

fisionomia (esta última considerada por Balázs, nas palavras de Xavier: uma nova dimensão 

revelada pelo cinema2). Essa potência do cinema levaria a um efeito antropomórfico que poderia 

impregnar os “detalhes” (as coisas) na tela, não no sentido de dar-lhes vida, “...mas de integrá-

lo(s) numa cadeia que o[s] liga ao destino humano” (Xavier, 1977: 45). 

Edgar Morin, em seu livro O Cinema ou o Homem Imaginário3, em virtude das 

mudanças que ele aponta na passagem que se dá do cinematógrafo ao cinema - a partir de Méliès, e 

não dos Lumière -, parece concordar com essa cadeia que envolve as coisas no mundo humano, 

embora, no caso de Morin, a paisagem também possa ser a via expressiva de um “estado de alma”. 

Nesse registro, podem ser destacadas duas das novas características4 que estão na base do cinema: 

o antropomorfismo (isto é: os objetos inanimados ganham vida no écran) e o cosmomorfismo (o 

homem adquire presença cósmica). Ambas atuariam não como pólos separados, “...mas como dois 

                                                           
2 V. comentário do autor às posições assumidas por Balázs, inclusive em relação a outros 
teóricos do momento.(Xavier, 1977: 44-6, principalmente p. 45). 
3 A intuição de Balázs sobre o rosto é muito citada nos escritos sobre cinema. Além de 
Deleuze, que comento pouco mais abaixo, essa abordagem é citada em Morin (1980: 192) 
e em Xavier (1977: 44-6), para ficarmos em duas referências (esse último autor apresenta 
esteticamente a discussão e desenvolve mais o tema). 
4 As outras três características seriam: as metamorfoses e a ubiqüidade; a fluidez espaço-
tempo, fazendo-o circulável e reversível; a incessante transformação entre o homem, 
macrocosmo e o microcosmo (cf. Morin, 1980: 90). Na verdade, elas não são estanques. 
Ocorre que para facilitar a fluência do argumento, abri mão de explorá-la nas suas 
relações. Para isso, interessante v. Morin, 1980: 61-104 – capítulo III “Metamorfoses do 
cinematógrafo em cinema”. 
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momentos (...) de um mesmo complexo” (Morin, 1980: 88) e indicariam o intercâmbio ocorrido na 

tela entre os homens e as coisas: 

  “A grande corrente que arrasta todo o filme suscita um intercâmbio entre 

homens e coisas, entre rostos e objectos. O rosto da terra é continuamente 

expresso pelo do lavrador e, reciprocamente, a alma do camponês é-nos dada 

pelo trigo que o vento agita. Do mesmo modo se exprime o oceano no rosto do 

marinheiro e o rosto do marinheiro no do oceano. Porque, no écran, o rosto se 

torna paisagem e a paisagem rosto, isto é, alma. As paisagens são estados de 

alma, e os estados de alma paisagens. Muitas vezes, o tempo (...), o ambiente, o 

cenário são imagem dos sentimentos que animam os personagens (...).” 

(Morin, 1980: 89 – grifo do autor). 

Esse intercâmbio entre paisagem e rosto, como se pode ver no contraponto entre o mar 

revolto e uma expressão nervosa, por exemplo - e que de tão repetidos passam já desapercebidos – 

é uma particularidade do cinema diante de outras manifestações artísticas em que haja “uma 

história representada”. Todavia, para Morin parece haver a chance de que as coisas possam 

expressar sentimentos, conquanto envolvidos numa história desencadeada pelo mundo humano. 

Arriscaria a dizer, pelos exemplos de Morin, que esse intercâmbio entre “os mundos” não dispensa 

a idéia do transporte de significados, ou seja, o recurso à metáfora - do marinheiro ao oceano, da 

terra ao lavrador, do campo de trigo à alma -; e nem à metonímia: a tempestade e o transtorno de 

uma personagem, por exemplo. Nesse ponto, a cesura mais pronunciada parece ser aquela operada 

por André Bazin, quando analisou as diferenças entre o ator de teatro e o de cinema (que voltarei a 

explorar mais abaixo). Esse autor mostra como é fundamental se dar conta de que na tela não é 

imprescindível a presença de atores, diferente do teatro. Neste, de modo geral, o cenário se constrói 

a partir do ator. Todo o feixe de tramas que deve incidir sobre o seu lugar dramático típico (o 

palco) passa pela presença humana, que dá voz, entonação, expressão e o que mais for a tudo o que 

dali fizer parte. Na tela, ao contrário, esse lugar não existe, isto é, não é determinante como pólo 

aglutinador da trama (cf. Bazin, 1991: 148). Em sua frase famosa, a tela é máscara, ou seja, 

mascara o que foge do seu campo, mas não o anula5. Diferente do palco, o que se prolonga fora da 

                                                           
5 Essa idéia está na base da discussão do extracampo, tanto de Burch como de Deleuze 
(essa última trabalhada em capítulo anterior). 
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tela não está morto6, mas continua “atuando”, “idêntico a si”; e, enquanto a dramaturgia do teatro 

faz do homem sua causa e seu tema, no cinema, o “foco do drama” pode vir a ser, se se quiser, o 

universo (cf. Bazin, 1991: 148). Por isso “A tela não tem bastidores, não poderia (...) [tê-los] sem 

destruir sua ilusão específica, que é fazer de um revólver ou de um rosto o próprio centro do 

universo. Ao contrário do espaço do palco, o da tela é centrífugo.” (Bazin, 1991: 148). 

Vê-se, portanto, que a nova dimensão trazida pela imagem mecânica, sua nova maneira de 

fazer ver a alma humana, expressando aquele vestígio que teima em persistir pulsante quando tudo 

já tiver sido dito pelas palavras (o que havia sido pressentido, saudado e desejado por Balázs), pode 

não ser, apenas, os traços fisionômicos, perfis ou quaisquer outras partes do corpo, mas inclusive 

“um revólver”. Os afetos podem ser expressos no “cenário” cinematográfico, onde basta uma leve 

balanço de uma folha qualquer para que possamos ter a dimensão, como diz Bazin, de todas as 

florestas naturais do mundo. Entretanto, para um rosto poder exprimir a sua dor ou o seu prazer, 

em silêncio, é necessário mais do que a presença do ser humano. Será preciso uma tomada que lhe 

faça jus: o primeiro plano. Ninguém no teatro verá a lágrima do ator para asseverar que ele chora. 

No cinema, porém, o choro pode começar fora da tela, num som em off , prolongar-se nas lágrimas 

que correm do rosto da heroína, em primeiro plano, ou no balanço compulsivo de seu corpo (numa 

outra espécie de primeiro plano) e, novamente, misturar-se ao universo que parece “escutá-la” – 

impassível, como se  dor da ausência de si fosse tão natural como uma pedra ou uma árvore7. 

Gilles Deleuze pôde operar a caracterização do que é um “rosto”, a partir dessa discussão, 

que incide sobre a relação entre o que é cenário e o que é personagem, ou melhor, entre as tomadas 

da paisagem natural e as do corpo do ator, potencializadas que estão, ambas, pela capacidade da 

expressão de sentimentos por meio da imagem (que tanto pode advir do antropomorfismo quanto 

do cosmomorfismo). Em primeiro lugar, ele insiste na tese (que já era saliente desde Eiseinstein) 

de que: “A imagem-afecção é o primeiro plano, e o primeiro plano é o rosto...” (Deleuze, 1985: 

                                                           
6 Isso não quer dizer que o teatro não disponha de um “fora”. Uma coisa é a entrada e a 
saída de personagens em cena quando o que importa é o que se passa no palco; outra, 
diferente, são as idas e vindas ao “fora do palco”, como recurso dramático, presente na 
peça de Samuel Beckett, A última gravação de Krapp, em que a personagem entra e sai do 
palco, várias vezes, não para se trocar, maquiar ou retomar a ação – mas como 
continuidade ao desenvolvimento do monólogo. O vocábulo morto, empregado no texto, 
deve significar, então, o seguinte: no teatro, a atuação das forças centrífugas não pode 
ocorrer sem que seu caráter específico seja anulado, mas isso não significa que esse 
recurso não possa vir a ser utilizado, desde que em situações particulares. 
7 Referência ao final do filme Vive L’amour, do diretor Tsai Ming-Liang. 
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114). Em segundo, tenta compreender porque, para Bergman, o trabalho do cineasta “(...) começa 

com o rosto humano (...) A possibilidade de se aproximar do rosto humano é a originalidade 

primeira e a qualidade distintiva do cinema.” (Bergman, apud Deleuze, 1985: 128). Do primeiro 

ponto, Deleuze retém a definição bergsoniana do afeto, interpretando-a como o encontro entre uma 

instância motora sobre um nervo sensível. Diz o autor: 

  “A partir do momento em que uma parte do corpo teve de sacrificar o 

essencial da sua motricidade para tornar-se suporte de órgãos de recepção, 

estes terão apenas principalmente tendências ao movimento, ou 

micromovimentos capazes, para um mesmo órgão ou de um órgão a outro, de 

entrar em séries intensivas. O móvel perdeu seu movimento de extensão, e o 

movimento tornou-se movimento de expressão. É este conjunto de uma unidade 

refletora imóvel e de movimentos intensos expressivos que constitui o afeto.” 

(Deleuze, 1985: 114-5) 

Segundo esse autor, essa é, de fato, a caracterização do rosto, placa sensível sem 

movimento (se comparado com a mobilidade de outras partes do corpo, por exemplo) que, ao 

mesmo tempo, reflete uma gama enorme de expressões a partir do movimento muscular, 

imperceptível, que nele ocorre. Nesses termos, toda vez que essas duas características forem 

encontradas num corpo (“...uma tendência motora sobre um nervo sensível”), pode-se dizer que 

ela “...foi tratada como um rosto” (v. Deleuze, 1985: 114 e segs.). Em outras palavras, isso quer 

dizer que o primeiro plano (ao fixar um detalhe, permitindo que este seja tratado como “rosto”) não 

é só um tipo de imagens entre outras, mas aquele que possibilita “uma leitura afetiva do filme”. 

Assim, rosto não é apenas a face de uma personagem, mas tudo aquilo que perde movimento de 

extensão tornando-se “movimento de expressão" (cf. Deleuze, 1985: 115): uma parte do corpo, um 

objeto, um rosto, etc..; ou seja, a imobilização (ou o recorte, ou a fixação) de um detalhe, mesmo 

que não seja o rosto, pode vir a assumir o caráter “rostificado”, quer dizer, daquilo que “foi 

encarado” e, por sua vez, nos “encara”. Nesses termos, um conjunto imóvel, mas de movimentos 

intensos e expressivos define o caráter de “ser rosto” que qualquer detalhe pode vir a assumir no 

primeiro plano cinematográfico. 

Nesse ponto, a partir do jogo entre afecções e afetos, Deleuze explica uma preocupação que 

já havia sido de Bazin – referência constante do autor – e, embora não citado diretamente, também 
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já era de Morin, como vimos anteriormente. Ocorre que há um segundo ponto, que sintetizei a 

partir da afirmação bergmaniana de que o rosto é a originalidade primeira e a qualidade distintiva 

do cinema. Conquanto seja aceite que haja um caráter de “rosto” nas coisas, o rosto, por si mesmo, 

é um tesouro cinematográfico que não depende do primeiro plano. “Não há primeiro plano de 

rosto (diz o autor) O primeiro plano é o rosto, mas precisamente o rosto enquanto tendo desfeito 

sua tripla função.” (Deleuze, 1985: 129). Depreende-se daqui a particularidade do rosto: ele é 

sempre primeiro plano. Mas para isso ele deve perder a sua tripla função, qual seja: deixar de ser 

individuante (cada pessoa tem um); socializante (manifesta um papel social) e relacional ou 

comunicante (não só com os outros mas na relação entre seu próprio caráter e o papel que assume). 

E isso só ocorre quando se tem dele um primeiro plano (cf. Deleuze, 1985: 128 – nessa passagem, 

tomo o autor de modo quase literal). Logo, um rosto pode significar imediatamente um primeiro 

plano, mas este só se torna a linguagem afetiva do filme se, ao ser fixado, perder tudo o que o 

caracterizava numa trama: sua história, seu lugar, sua feição, em suma, ser abandonado por sua 

tripla função.  

Quando isso se dá, diz o autor, dois tipos de pergunta podem ser feitos ao rosto (“o que 

você pensa?” ou “o que você sente?”), pois o “rosto” torna-se envolvente e tem maximizada a 

importância do seu  contorno, ao pensar em algo. Ao contrário, ao sentir, a expressão torna-se 

intensa e mais os detalhes do que o contorno acabam por ganhar força na tela8. Em ambos os casos, 

ao pensar ou sentir, um rosto tem uma dimensão que ultrapassa o seu caráter individuante, e que 

Deleuze chamará, respectivamente, de rostificação e de rosticidade9, concluindo: nos contornos de 

um rosto podem estar expressos amores, desilusões, espera, mas também um pensamento 

criminoso. 

  “Na verdade, encontramo-nos diante de um rosto intensivo cada vez que os 

traços escapam do contorno, põem-se a trabalhar por sua própria conta e 

formam uma série autônoma que tende para um limite ou transpõe um limiar. 

                                                           
8 Deleuze exemplifica dois tipos de primeiro plano a partir daí: os de Griffith e os de 
Eiseinstein (v. Deleuze, 1985: 116). 
9 Rostificação e rosticidade foi a maneira como a tradutora resolveu a passagem para o 
português dos neologismo do autor – originalmente visagéification e visagéité (cf. nota de 
rodapé In Deleuze, 1985: 115).Vale lembrar nesse ponto que essa distinção operada por 
Deleuze é retomada a partir do estudo de duas técnicas de retrato expostas em Wölfflin – 
que não serão trabalhadas, aqui. 
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(...) Por isso esse aspecto serial encarna-se melhor através de vários rostos 

simultâneos ou sucessivos, embora baste um único rosto se ele seriar seus 

diversos órgãos ou traços. (...) Em contrapartida, estamos diante de um rosto 

reflexivo ou refletor enquanto os traços permanecerem reunidos sob o domínio 

de um pensamento fixo ou terrível, mas imutável e sem devir, de certo modo 

eterno.” (Deleuze, 1985: 117)10. 

Não entrando a fundo na distinção operada por Deleuze, mas aproveitando dela o que pode 

ser extraído dos “rostos”, de modo geral, o primeiro plano pode ser dito “Entidade”, pois ele não é 

apenas uma ampliação, mas abstração das coordenadas de espaço e tempo (cf. Balázs apud 

Deleuze, 1985: 124). Citando Epstein, Deleuze afirma sobre o rosto tomado em primeiro plano 

essa qualidade de poder vir a proporcionar nosso contato com uma espécie de sentimento-coisa, 

como, por exemplo, quando, ao “dar de cara” com rosto do homem que foge, topamos menos com 

o indivíduo e mais com a covardia em pessoa, com a “Entidade Covardia”, sem referência 

nenhuma ao espaço (pois a expressão e significação de um rosto fixado nada tem a ver com o 

espaço - cf. Deleuze, 1985: 124)11. Para Deleuze o afeto é a Entidade (a Potência ou a Qualidade), 

um expressado (cf. Deleuze, 1985: 126), e distingue-se, enquanto tal, embora não possa prescindir 

do meio pelo qual se exprime: 

“...o afeto não existe independentemente de algo que o exprima, embora dele se 

distinga inteiramente. O que o exprime é um rosto ou um equivalente de rosto 

(um objeto rostificado); ou até mesmo uma proposição (...) Chama-se ‘ícone’ o 

conjunto do expressado e de sua expressão, do afeto e do rosto. (...) A imagem-

afecção é a potência ou a qualidade consideradas por si mesmas enquanto 

expressadas.” (Deleuze, 1985: 126) 

                                                           
10 Conforme diz o autor, no contorno rostificante temos a admiração e o espanto (que seria 
melhor designá-lo com o vocábulo wonder, do inglês). Quanto aos traços de rosticidade, 
os afetos de amor e o ódio dominam, (pois, então, é o desejo que se manifesta). 
11 Deleuze também retoma a posição de Eiseinstein a esse respeito para concordar com o 
cineasta russo de “...aquilo que ultrapassa o espaço e o tempo não deve ser considerado 
como ‘supra-histórico’.” (cf. nota de rodapé In Deleuze, 1985: 125). Vale salientar que, no 
registro de Balázs, o que se aplica ao rosto, no primeiro plano, não se aplica a qualquer 
primeiro plano (uma mão sempre está num espaço determinado) – uma diferença em 
relação à exposição de Deleuze, portanto. 
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Um rosto ou um equivalente seu não substituem um afeto, mas são o seu veículo12 de 

expressão. Em estado bruto, sem desenvolvimento num estado de coisas, fora das coordenadas 

geográficas e históricas, relacionais e comunicantes, essa expressão é a imagem-afecção13. Isso 

porque não sendo a imagem-afecção um sentimento ou uma idéia, mas a qualidade de um 

sentimento ou de uma idéia, ela não se refere a uma outra imagem, não mantém relação e escapa ao 

recorte de espaço e tempo. No entanto, se o afeto é impessoal e se separa do que foi individuado, 

ele é singular, pois se combina, conjuga e mistura com outros afetos num processo que, se escapa 

ao espaço-tempo, “...nem por isso deixa de ser criado numa história que o produz como o 

expressado e a expressão de um espaço ou de um tempo, de uma época ou de um meio (por isso o 

afeto é o ‘novo’, e novos afetos estão sempre sendo criados, principalmente pela obra de arte).” 

(Deleuze, 1985: 128)14. 

Todavia, quando um estado de coisas está instaurado, ou seja, quando a relação na qual o 

rosto esteja inserido não permite mais que ele prescinda do seu papel e do seu tempo e espaço 

determinados, o que era potência pode vir a tornar-se uma ação ou uma paixão – e até mesmo 

sentimento, emoção, pulsão. Nesse caso, a imagem-afecção, pura potência, cede lugar à imagem-

ação, atualizando o que era afeto num espaço-tempo determinado (cf. Deleuze, 1985: 126). Nesse 

caso, o rosto abandona a sua condição de imagem-afecção para atuar numa imagem-ação, onde 

então, assumirá sua função de máscara ou de caráter em detrimento do afeto puro. A imagem-ação 

aí se desenvolve, diz Deleuze, quando as qualidades-potências “...tornam-se ‘forças’, isto é, 

atualizam-se em estados de coisas particulares, espaços-tempos determinados, meios geográficos 

e históricos, agentes coletivos ou pessoas individuais.” (Deleuze, 1985: 126-7).  

                                                           
12 Noutro registro, mas que corrobora essa análise, especificamente, está a definição, por 
Morin, daquilo que se poderia chamar de “destino do rosto” na tela: “(...)O rosto tornou-
se médium: exprime as tempestades, a terra, a cidade, a fábrica, a revolução, a guerra. O 
rosto é paisagem”. (Morin, 1980: 88). Assim, não apenas o filme estaria embebido de 
alma, como também, na sala escura, o espectador seria uma alma embebida de universo.  
13 Como diz o autor: “É o que é tal como é por si mesmo e em si mesmo” (1985: 127), 
sendo da categoria do Possível e não da Atualização, exprimindo “...o possível sem 
atualizá-lo...” (Deleuze, 1985: 127).  “Ora, a imagem-afecção não é nada mais que isso: 
a qualidade ou a potência, a potencialidade considerada por si mesma enquanto 
expressa. O signo correspondente é, portanto, a expressão, não a atualização.” (Deleuze, 
1985: 127). 
14 Todo esse percurso deleuzeano é baseado nas distinções realizadas por Peirce entre 
Primeiridade e Segundidade da imagem. Como se percebe, tomo, aqui, apenas a 
interpretação de Deleuze presente nos seus dois volumes sobre o cinema. 
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  *  *  * 

 Ora, o que se vai ver nas seqüências seguintes de O Triunfo da Vontade (embora tenha sido 

possível fazê-lo durante todo o filme), é a maneira como o rosto de Hitler e os da sua audiência, 

seu corpo, e a arquitetura de Nuremberg ganham o caráter de veículo de afeto – e como isso é 

superlativado em virtude de não haver uma atividade de atualização da imagem-afecção em 

imagem-ação. Não que no filme não haja ação. Ela ocorre, sem dúvida. Mas as personagens e os 

papéis dramáticos ficam suspensos e abstraídos enquanto imperam os rostos e os afetos, devido à 

própria natureza do que é filmado, em conjugação com a forte tendência da cineasta em 

transformar tudo numa história que fica entre o conto de fadas e o épico. 

 Assim perspectivados, podem-se perceber na variedade imensa de “rostos” os detalhes 

retirados do movimento extenso (no espaço) e deixados ao movimento da expressão, que se dá no 

tempo. As pernas dos atletas, ou a sua face cansada, em Olympia, a mão e a cabeça do líder, os 

rostos dos populares, da audiência, dos SS e dos SA, em O Triunfo da Vontade, expressam afetos, 

isto é, uma imagem-afecção ainda não atualizada na ação (conforme a acepção desenvolvida até 

aqui) (cf. Deleuze, 1985: 115). Um pouco mais adiante, quando estiver analisando uma das 

seqüências onde o líder tem a mão estendida, tomada em primeiro plano contra um fundo em flou, 

vaporizado, poder-se-á perceber como ela aparece menos como a saudação hitlerista (embora seja 

isso mesmo), impondo um comando ou uma ordem, e mais um convite ao enlace, ao afago, à 

proteção terna. Isso certamente incomoda, pois é justamente o oposto que gostaríamos de ver na 

tela. Naquele ponto, o primeiro plano da mão é a entidade Afabilidade, o afável em pessoa, 

prolongada de um braço no extracampo que sabemos ser de alguém que é o antípoda e a negação 

dessa idéia: mas o afeto, como se disse, não é uma idéia.  

O mesmo pode ser visto nas faces endurecidas dos SS, a entidade Segurança, em pessoa; ou 

na dos SA, a entidade Homem Comum; os rostos na rua, entidade Fascinação; o de Hitler, a 

entidade Sisudez. É claro que isso tudo pode ser facilmente atualizado por nós, indivíduos do 

presente; afinal, sabemos ser nazista a saudação apoteótica; sabemos que são os SS e os SA duas 

brigadas constituídas na década de 20, num país determinado; e o Führer talvez seja o rosto mais 

“famoso” do século XX, é impossível abstraí-lo. Mas, no cinema, no filme de Leni Riefenstahl, 
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essas potências ficam suspensas, não se atualizam numa ação15 e, por isso, incomodam, muito. 

Como falta um desenvolvimento, uma conflagração do estado de coisas, ao mesmo tempo que a 

cineasta quebra o padrão da cobertura do evento, tornando-o espetacular e emocionante, o nazismo 

é apresentado fora do tempo e da história, mas elegendo um tempo e um espaço próprios, uma 

perspectiva que retira sua força da combinação que esses afetos mantêm com quem o assiste. 

Neste capítulo, mostrarei como a arquitetura de Nuremberg se apresenta como afeto, mas 

não apenas: como índice da “perfídia” das ruas (idéia que caracterizou algumas das análises de 

Lotte Eisner) . Porém, farei isso apontando como, na tela, a cidade nazista apaziguou o oblíquo das 

linhas “expressionistas”, fazendo das ruas o espaço e o tempo do esquadrinhamento incessante e da 

visibilidade extrema. Para encerrar, desenvolverei a arquitetura da cidade como personagem, bem 

como a dimensão do líder de massa como ator diante das câmeras.  

Voltemos, pois, ao filme: no capítulo anterior, Hitler havia acabado de fazer seu primeiro 

grande discurso... 

   *  *  * 

5.1 O cinema monumental 

 Se, no bloco anterior, o discurso de Hitler serviu como recurso cinematográfico para 

expandir e multiplicar imagens e seqüências, ao contrário, o que se verá a partir de agora16 é a 

primazia do casamento dos planos do cinema com a música, com os silêncios e com o movimento 

rítmico da dança de guerra das sociedades tecnológicas. Após o desvanecimento da imagem do 

último plano, as próximas seqüências iniciar-se-ão, mais uma vez, com a grande águia imperial – 

não mais uma armação luminosa, mas uma figura que parece ser de concreto, bem como todo o 

estádio de Nuremberg. 

O tom cerimonioso desse novo bloco pode ser percebido pelo movimento inicial de câmera, 

que vai abaixando lentamente desde a imponente águia (agarrada a um círculo de louro, vazado, 

                                                           
15 Diferentemente dos franceses e ingleses, que produziram mais filmes contra os alemães 
do que contra o nazismo, o cinema americano especializou-se em filmes desse tipo, o que, 
em grande medida, é responsável pela criação de uma determinada imagem-ação dos seus 
soldados. No entanto, aqui não é essa imagem que é vista. Colocado no campo da 
imagem-afecção, o filme mostra Entidades associadas aos “mocinhos” do lado dos 
uniformizados. 
16 Com um fade-out aos 1:03’06 e fade-in aos 1:03’10 – mais uma vez, a águia. 
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anelando o desenho da cruz gamada) até ocorrer uma justaposição de planos, onde, numa imensa 

construção, vêem-se dois segmentos de massa enormes, separados por um largo corredor por onde 

caminham três pessoas. Em breve, esse plano geral, com câmera alta, revelará ter sido possível não 

em virtude da utilização de gruas ou caminhões, mas devido a um favor de Albert Speer, o 

arquiteto do Reich (chamado, por alguns, de “a amante triste de Hitler”), que viabilizou uma 

espécie de elevador, entre o primeiro e o segundo pavilhão, da esquerda para a direita, de modo a 

permitir que Leni Riefenstahl amarrasse nele a sua câmera. 

A presença da objetiva, portanto, perspectiva, numa imagem aérea, um olhar sobre-humano 

e inumano, quase divino, pois, com mais de cem mil pessoas perfiladas (segundo David Welch, 

1985, seriam onze mil SS e noventa e sete mil SA), o Luitpold Stadium é quase totalmente 

devassado por essa visada que, além da altura em que foi colocada, pode também mover-se (de 

baixo para cima e vice-versa), como se estivéssemos num passeio de roda gigante ou levantando 

vôo presos sob as garras de uma águia. 

As três pessoas continuam caminhando em direção ao fundo de campo e, aos 1:03’26’’, tem 

início uma música de acordes “melancólicos”, agora acompanhando o andar compassado das três 

figuras destacadas (as únicas a se moverem diante de soldados e militantes imóveis). A perspectiva 

será radicalmente alterada no corte seguinte, quando o que era fundo de campo se torna a boca do 

túnel de novo plano geral, colocando os três pavilhões ao fundo, quase junto da “floresta”. As três 

pessoas continuam caminhando, enquanto a câmera, agora no chão, se move lateralmente da direita 

para a esquerda, passando por detrás de músicos e estandartes até que, num corte (aos 1:04’14’’), 

um plano ainda geral, mas mais aproximado, permite reconhecer os três representantes das colunas 

ali presentes: à esquerda, Himmler, comandante das SS; à direita, Lutze, chefe das SA; ao centro, e 

um pouco à frente, Hitler, o “indivíduo” ao qual esses dois braços da massa estão ligados. 

Como a cineasta nos fará saber por intermédio de rápidas seqüências montadas, com planos 

intercalados, os três prestam homenagem a uma coroa que jaz próxima a um altar cercado de 

colunas “clássicas” e sobre o qual parecem estar acesas piras funerárias. Solenes e reverentes, o 

braço dos três permanecem estendidos por algum tempo17 até que, aos 1:04’46’’ efetuam a meia-

volta. Como se pode notar, parece que estamos num grande átrio de um templo antigo, talvez da 

                                                           
17 Isso é o que a cineasta mostra, ou deixa ver, se se quiser. Pelo filme, é impossível saber 
o tempo em que os três ficaram com o braço estendido, uma vez não ter sido utilizado um 
plano seqüência, mas, como disse no corpo do texto, uma rápida montagem. 
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gloriosa Roma, uma vez que alguns arcos românicos são percebidos ao fundo. A grandiosidade do 

evento, reforçado pela música baixa e “melancólica”, associada a imagens que nos remetem a um 

outro tempo (a Roma dos centuriões?), com piras ardendo sobre colunas de pedra coloca-nos no 

seio da mitologia criada pelos nazistas para “explicarem” o seu próprio triunfo – que teria sido 

histórico, e não mítico18. 

                                                           
18 Não é demais insistir: o estádio nos remete às grandes produções de Hollywood 
(sobretudo as da década de 50) , quando o tema é a gloriosa Roma e, mesmo, às primeiras 
obras desse gênero, com Griffith, cujos cenários, diz a lenda, eram tão caros e bonitos que 
não mereciam ser desfeitos, participando durante algum tempo do cotidiano das pessoas. 
Quando faço referência à relação mito e história, nesse ponto do congresso – e que vai 
culminar na cerimônia da “Benção da Bandeira” -, quero dizer que se trata de uma 
tentativa entabulada pelos nazistas de ultrapassarem o passado recente localizando sua 
origem numa passagem que, ao mesmo tempo em que é datada e histórica, é narrada como 
um mito. Por isso as piras ardentes, bem como a coroa de flores ao chão, ao apresentarem 
um cenário “maravilhoso” e “antigo”, na verdade fazem referência àqueles que tombaram 
em Munique, no ano de 1923, numa tentativa de dar um caráter de epopéia a um passado 
recente (o putsch está recheado de ilegalidade) ocorrido no coração da crise alemã da 
década de 20. Segundo a versão do NSDAP, no final daquele ano, um militante de nome 
Andreas Bauriedl teria tombado num enfrentamento fatídico e, crivado de balas, deixado 
totalmente ensangüentada a bandeira que carregava na ocasião. Posteriormente 
recuperada, essa bandeira viria a tornar-se símbolo e fonte da mística nazista, da qual 
Hitler seria o grande sacerdote (sacer dote, aquele que vela e dá significado aos 
sacrifícios), chegando, inclusive, a benzer os novos pavilhões encostando-os um no outro. 
De maneira alguma, entretanto, essa é uma característica alemã, uma vez ser muito remota 
a crença no princípio mágico da contiguidade. O mesmo pode ser dito da “invenção de 
heróis”, ou de mártires, aqui tomados indistintamente. Se o primeiro está associado à 
violência e à ação, o segundo, por seu turno, representa a passividade santificada dos 
cordeiros imolados. Nesses termos, quando Hitler se apresenta com a cruz de ferro, por  
ter sido ferido na guerra, e sobrevivido (característica do herói), na verdade ele pontua a 
sua diferença com os mártires do movimento: Andreas Bauriedl e Horst Wessel. Sobre 
este último, vale dizer que foi um dos primeiros mártires alemães do nazismo. Sua 
herança foi a transformação de uma música utilizada pelos comunistas, nas suas lutas, no 
hino mais ouvido do NSDP. Diz a história que ele vivia com uma prostituta de Berlim, e 
foi assassinado, pelo protetor da moça, enciumado, em 1930. Goebbels chegou, inclusive, 
a compará-lo a Jesus, dado-lhe, mesmo, maior importância – publicação do dia 
02.01.1934 em Der Brünnen (cf. Welch, 1985: 75). Sobre esse episódio foi realizado um 
filme, chamado Hans Westmar, de Franz Wenzler, baseado na biografia escrita pelo 
novelista alemão Hans Heinz Ewers (o mesmo autor da história de O Estudante de Praga – 
filmado em 1913 e 1926; e Mandrake – Alraune – filmado em 1928, ambos por Galeen). 
A pedido do próprio Hitler, o novelista também foi comissionado para sugerir o cenário. 
A estréia oficial do filme ocorreu em 03.10.1933, sendo assistido pelos altos dignatários 
do partido e sendo saudado como o melhor de Ewers, na Alemanha. Mesmo assim, a 
mando de Goebbels, o filme foi banido logo após a estréia devido ao exagerado espírito 
cristão colocado sobre Wessel. De todo modo, conforme já salientei no início, para 
Goebbels, o cinema devia entreter e divertir, o que não era o caso dessa obra. Aliás, como 
gostava de dizer, o lugar da SA é na rua, não na tela de cinema (outra desobediência de 
Leni Riefenstahl, portanto). O novo filme apareceu mutilado, com o nome de Hans 
Westmar: um dentre muitos – Hans Westmar: Einer von Vielen (Welch, 1985: 75-77). O 
historiador, inclusive, levanta a hipótese de ciúmes por parte de Goebbels, o que não é 



 256

De fato, o embate em Feldherrnhalle, na Munique de 1923, é o ponto de fuga para o 

passado arcaico que o nazismo empreenderá, retomando, como espetáculo público, o culto aos 

mortos, numa substituição de conteúdo, mas não de forma, da celebração aos antepassados, da 

adoração dos deuses e dos santos19. A esse respeito, ao comentar a guerra como uma grande festa, 

o sociólogo Gaston Bouthoul, com forte inspiração durkheiminiana, notará que se o inimigo, assim 

que é identificado, retoma o seu significado primevo de hoste, o mesmo ocorre com o culto àqueles 

que tombam na luta – recuperando a importância dos mortos, normalmente desprezados nas 

sociedades tecnológicas. Diz o autor: 

  “(...) enquanto o culto dos mortos tendia a atenuar-se nas religiões modernas, 

vemo-lo renascer precisamente a propósito da guerra. Constitui ele uma das 

seqüelas psicológicas da guerra. Em nossos dias, verifica-se que a maioria dos 

povos, sob a influência do nacionalismo, apresenta a tendência a adotar 

espécies de religiões nacionais centralizadas no culto aos combatentes mortos 

na guerra estrangeira ou civil. Cada um faz um martiriológio para si próprio. 

Assim, como reclamara Nietzsche, o culto dos heróis que tombaram de armas 

na mão tende a substituir o culto aos santos.” (Bouthoul, 1964: 66 – grifos do 

autor). 

Na Alemanha, o descuido da República de Weimar com os seus mártires e heróis da 

fatídica guerra de 1914 a 1918 acabou transformando os funerais no grande pulmão dos slogans 

nazistas – somado, como se sabe, às medidas do Hitler (chanceler) que aumentou a pensão das 

viúvas dos combatentes mortos, assim que assumiu. Seguindo a colocação de Nietzsche, na citação 

de Bouthoul, ficam claras as referências pagãs das festas, dos cultos, dos funerais e mesmo dos 

templos, vistos até agora no filme de Leni Riefenstahl. 

No entanto, se as construções nazistas eram reconhecidas pelo seu exagero e, de fato, não se 

têm ali cenários de papel, mas um grande estádio no qual ainda irão desfilar mais de cem mil 

homens, por outro lado, será “monumental” o desdobramento que se vê no filme. Contudo, por 

que é monumental? Como isso se dá? Comentando os filmes históricos americanos – desde 

                                                                                                                                                                                 
necessário, pois, como apontei, as estratégias em relação ao cinema eram claras desde 
quando o “senhor ministro Reich”  assume o seu posto. 
19 O estádio pode muito bem ser visto como um Panteão (Pan – todos; Theos - deuses), no 
qual é reclamada a intercessão de todos os santos e de todos os mártires. 
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Intolerância até os Dez Mandamentos, ou “de peplo” (peplo é a túnica sem manga presa por uma 

fivela, no ombro, e que servia para caracterizar os antigos nos filmes – italianos, sobretudo) aos 

americanos -, Gilles Deleuze20 defende que “(...) O aspecto monumental diz respeito ao 

englobante físico e humano, o meio natural e arquitetural”. Voltados nossos olhos para o filme de 

Leni Riefenstahl, o Englobante do qual nos fala Deleuze pode ser percebido nas colunas, piras, 

altares, grandes corredores, mas também na arquitetura de Nuremberg, pontuada por pontes e 

torres. No entanto, todas essas características têm, no e pelo cinema, as suas dimensões 

potencializadas – devido aos enquadramentos, aos ângulos e, também, ao movimento da própria 

câmera (noutras palavras, o efeito da revivescência “clássica” que o cenário poderia proporcionar, 

pode ser desdobrado, de modo muito particular, pela maneira como a arquitetura de Nuremberg é 

filmada). Contudo, isso ainda não responde a questão: mas como aparece a monumentalidade? 

Continuando com o autor,  

  “Babilônia e sua derrocada em Griffith, os hebreus, o deserto e o mar que se 

abre, ou então os filisteus, o templo de Dagon e sua destruição por Sansão em 

Cecil B. De Mille, são imensos synsignos que fazem com que a própria imagem 

seja monumental.” (Deleuze, 1985: 187). 

                                                           
20 Nesse ponto, Deleuze comenta a importância do Englobante em filmes como os de Ford 
e Vidor, por exemplo, diretores que, na visão do autor, acalentam o sonho americano sem 
perderem a dimensão da mudança na sociedade. Ela muda e está sempre mudando, diz, 
mas há um “...Englobante que as encoberta e abençoa com a sã ilusão de continuidade de 
uma nação.” (Deleuze, 1985: 186). A partir daí, o filósofo irá “defender”  a concepção 
“ingênua” de história de Hollywood, como as citadas acima, a partir da apropriação de 
uma noção nietzscheana, aquela que distingue três aspectos na história: a monumental, a 
antiquária e a crítica. Como vou desenhar a minha análise a partir da característica 
imagética do monumental, não enviesarei pela distinção de Nietzsche. Na visão de 
Deleuze, o cinema americano nunca deixou de filmar e refilmar um único filme: O 
Nascimento de Uma Nação; nesse sentido, ele manteria com o cinema soviético a crença 
comum “numa finalidade da história universal” (cf. Deleuze, 1985: 186), ainda que de 
um lado eclodisse a nação americana e, de outro, o proletariado. “Mas nos americanos a 
representação orgânica não encontra, evidentemente, desenvolvimento dialético, ela é, 
sozinha, toda a história, a linhagem germinal da qual cada nação civilizada se destaca 
como um organismo, cada uma prefigurando a América (...) Se a Bíblia é fundamental 
(uma vez que dela saíram grandes motivos), é porque os hebreus, e em seguida os 
cristãos, fundam nações-civilizações sãs que já apresentam os dois traços do sonho 
americano: ser um cadinho onde se fundem as minorias, ser um fermento que forma 
chefes capazes de reagir a todas as situações.” (Deleuze, 1985: 186-7). Na análise de 
Eiseinstein, por exemplo, a montagem paralela (que congrega as partes extrinsecamente, 
como é o caso americano) em sua concepção e em sua prática é historicamente ilustrativa 
de como a sociedade burguesa se pensa e se pratica (v. Deleuze, 1985: 187-9). 
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Ora, mas o que é um synsigno? Para o filósofo synsigno são “...qualidades-potências 

enquanto atualizadas num meio, num estado de coisas ou num espaço-tempo.” (Deleuze, 

1985:180). Toda imagem-ação (a imagem por excelência dos filmes onde o desenvolvimento da 

ação se dá em duelo, relação, etc., típica da produção hollywoodiana) traria consigo dois signos, 

um remetendo ao orgânico, o outro, ao ativo (ou funcional). O que remete ao orgânico seria 

chamado de synsigno; o que remete ao funcional, binômio (de modo a enfatizar a relação ou o 

duelo, ou seja,  o “propriamente ativo na imagem-ação”). Como é definido por Deleuze, esse 

synsigno polemiza com os “sinsignos” de Peirce, uma vez que, para o lingüista, sin deveria 

significar um existente real que é signo (sin – simples, do latim semel). A opção de Deleuze, 

entretanto (syn: do prefixo grego sun, “com”), visa valorizar o “...elemento designativo da idéia de 

reunião no espaço e no tempo”21 de modo a poder explorar o que é atualizado nesse binômio. 

O Triunfo da Vontade não é um filme baseado no propriamente ativo da imagem-ação, uma 

vez que ali não há duelo e nem relação agonística que se resolva numa atividade como estamos 

acostumado a ver. Como tentei mostrar desde o início, o filme de Leni Riefenstahl constrói um 

conto de fada no qual insere o chanceler alemão, mas faz isso deixando ocultos os inimigos e as 

agruras que caracterizariam a situação própria para a atuação do príncipe (wagneriano?) vindo do 

povo. Toda a história, ou o contar do conto, sua narração, bem como seus personagens, parecem 

estar virtualmente contidos no filme, atualizados apenas pelo discurso turbulento de Hitler. Ou 

ainda, como tentei mostrar, há uma relação que se desenrola nas repetidas vezes em que a cineasta 

apela para o jogo de campo - contra campo, “montando” seqüências nas quais o rosto (ou a 

presença, ou a saudação) do Führer aparece “dialogando” com alguns rostos da multidão. E 

conquanto se possa dizer da precisão com que Leni Riefenstahl insinua esse diálogo, sobretudo na 

relação líder – seguidores (a Alemanha marcha e apresenta-se bela para o seu noivo, que a observa 

estático; ou é ela quem o escuta, encantada, quando há discurso), o mundo orgânico na tela é muito 

marcante, na maior parte do filme, ou seja, a situação de isolamento natural da cidade (é muito 

significativa a chegada da comitiva do NSDAP, pelo ar, rompendo as nuvens, por exemplo), a sua 

                                                           
21 Sobre isso, é interessante o comentário de Stella Senra, tradutora do livro (apud 
Deleuze, 1985: 180). Para Deleuze, Peirce “...insiste sobre a individualidade do estado de 
coisas. Mas a individualidade do estado de coisas e do agente não deve ser confundida 
com a singularidade, que já faz parte das qualidades e potências puras. É por isso que 
preferimos o prefixo ‘syn’, que indica, aliás, conforme a análise de Peirce, que há sempre 
várias qualidades ou potências atualizadas num estado de coisas.”. (Deleuze, 1985: 180 – 
em nota de rodapé). 
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arquitetura e os seus cenários atualizam o desejo (que se pretende nacional e geral) de uma filiação 

histórica, a saber: o passado longínquo, antiquíssimo. Mas também a atualização de uma qualidade, 

uma vez que todos os “detalhes” “físicos”, “históricos” e “humanos” ali estão não apenas atuando, 

mas constituindo uma singularidade formada de espaço e tempo – o que transfere o filme do seu 

caráter histórico imediato para a dimensão do épico e da fantasia.  

Pode-se dizer, nesse sentido, que um dos principais elementos fixados na tela é esse túnel 

de tempo, o passado imemorial (mítico) como fantasma invadindo o presente (o pretérito recente, 

histórico), fazendo do evento um conto de fadas que se atualiza nos “cenários” de uma Nuremberg 

temporal - medieval, nos primeiros travellings; clássica, com as colunas e piras de Grécia e Roma, 

no culto aos mortos. No entanto, essa imagem fixada não é o nazismo e nem o representa. Antes, 

ela apresenta, como repetição, uma imagem de tempo que não vislumbra um devir a partir do 

presente, mas um tornar-se passado até que o futuro seja ruína. 

 

5.2 Da direita para a esquerda – da esquerda para a direita 

No momento oportuno, retomarei a seqüência das bandeiras sendo abençoadas. Por ora, 

voltando ao caminhar solitário dos três líderes nazistas, a música os acompanha durante todo o 

tempo em que buscam voltar às suas posições originais (na tela eles caminham para o fundo de 

campo). De um plano tomado desde o meio dos SA, percebe-se que a atitude reverente se espalha 

por todo o enquadramento, no qual se vêem o caráter pétreo do estádio, as colunas humanas 

perfiladas, os pavilhões verticais e, ao fundo, a sempre presente “floresta”22. 

Isso tomará outro rumo logo após os estandartes das SA voltarem a ser apontados para o 

alto23. Nesse ponto soarão as “trombetas” e, num efeito de montagem, Hitler já estará postado em 

seu lugar de atuação, pronto para dar seguimento a mais esse ato do congresso. Em seguida, uma 

nova seqüência de cortes, nos quais as câmeras parecem estar perdidas entre a multidão imensa de 

SA(s) marchantes, preenchem a tela com linhas móveis, como se estivessem todos, ali, prestes a 

                                                           
22 As árvores e a floresta devem ser entendidas como a metonímia uma da outra, ou seja, a 
parte caracterizando o todo, o todo tomado pela parte. Isso porque a natureza do ser 
alemão, a Alemanha natural, pura e não tecnológica, se encontra na floresta, na árvore que 
mergulha suas raízes no solo, paralelas e juntas umas às outras, assim como um grande 
exército de soldados perfilados fincam seus pés no chão. 
23 Aos 1:05’29’’. 
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desenhar um cíclope geométrico ou, quem sabe, dar vida à concretagem do estádio24. Porém, nesse 

ponto25 haverá a conjunção entre a música e o movimento ritmado, trazendo ao écran uma grande 

dança: o insuperável ballet nazista, como dizia o embaixador britânico. Semelhante ao bloco 

anterior, em que as bandeiras entraram em cena marchando, como se tivessem vida própria, agora, 

mais uma vez, sob a luz de um dia claro, lá estão novamente. No entanto, elas são tomadas em 

plano geral, do alto, como se a câmera estivesse naquele pedestal inumano ao qual me referi mais 

atrás. Não é possível ver nenhuma suástica (e nem precisa), apenas bandeiras enroladas que, mais 

do que marchar, executam passos harmônicos de dança26. Na verdade, como se pode ver quando a 

câmera vai ainda mais alto27, elas estão a se mover em direção ao fundo de campo, onde sobem 

uma escadaria a fim de se instalarem ao lado do Führer. No entanto, como na estratégia de 

Malcolm28, narrada em Macbeth, no qual a floresta se movimenta imperceptivelmente, a 

impressão que temos é que a tela é um só pulsar, como se o plano geral tivesse sido tomado desde 

o ombro de um gigante e agora mostrasse, paradoxalmente, uma espécie de primeiro plano, um 

close, do coração nazista que está pulsando no Luitpold Stadium. 

Depois disso, o elevador preso ao pavilhão começa a subir ainda mais, abrindo uma nova 

perspectiva em que o ballet dos segmentos geométricos de massa cumprem rigorosamente o seu 

papel cinematográfico – e isso de tal modo que não se pode dizer que eles sejam apenas figurantes, 

mas, sim, protagonistas de uma mise-en-scène no qual estabelecem o espelho múltiplo no qual o 

Führer se reflete29. Um líder, aliás, que é o contraponto perfeito, ou, se se quiser, o herói 

                                                           
24 Nesse ponto é plenamente perceptível a câmera no seu elevador privado, criado pelo 
gênio de Albert Speer, entre os pavilhões (entre o primeiro e o segundo, da esquerda para 
a direita). Vale salientar que após o toque das “trombetas” – na verdade, simples cornetas 
militares – a música abandona os antigos acordes para, novamente, imprimir um tom 
marcial à reunião. 
25 Aos 1:06’47. 
26 Aos 1:08’13’’ bandeiras diferentes invadirão as telas. Sua cor é branca, ou seja, de 
fundo claro, com a suástica desenhada ainda sob um símbolo estampado (que não é 
possível identificar, com certeza). Muito provavelmente trata-se de pavilhões 
representativos das frentes de trabalhadores. 
27 Aos 1:07’09’’ o plano parece abrir-se ainda mais, conseguindo dilatar algo que parecia 
totalmente escancarado. 
28 Aos 1:08’13’’, quando surgem as bandeiras de fundo claro, elas trazem ramagens 
amarradas na ponta do mastro, como uma tradução para a imagem de Shakespeare da 
floresta em movimento. 
29 Aos 1:07’14’’. 



 261

conquistador e triunfante por excelência, como se pode observar aos 1:07’38’’, num plano em que 

está em pé, de calcanhares juntos e braços cruzados, à direita da tela, tal qual uma pilastra, ou uma 

coluna, observando a multidão serpentear aos seus pés. Como uma dança de acasalamento, o 

movimento da militância seduz a platéia, mas é para aquela figura hirta, paralisada que ela marcha, 

numa coreografia nunca dantes vista30. 

No entanto, coisa curiosa, após dois enquadramentos sucessivos a partir de um brevíssimo 

travelling lateral (aos 1:08’20’’), em que, num primeiro momento aparecem Lutze, uma bandeira e 

Hitler; e, em seguida, este, Hess e algumas árvores, as tropas SS começarão a invadir a tela da 

direita para a esquerda. Saliento esse aspecto pois, como apontei no primeiro capítulo, Goebbels 

havia instituído uma determinação expressa para que, nos cinejornais de época, sobretudo aqueles 

exibidos após a invasão da Polônia, as tropas alemãs fossem fotografadas da esquerda para a 

direita. Assim como os olhos se mexem mais facilmente nessa direção, também assim deveria ser 

tomada a marcha vitoriosa da Alemanha para reconquistar o seu espaço vital. Por outro lado, os 

inimigos deveriam ser vistos como se fossem vetores de uma movimentação desnaturada, impura, 

como a sua própria raça e nacionalidade31. De fato, a marcha dos soldados “em negro” não é a 

primeira tomada da direita para a esquerda da cineasta. Num plano anterior, em que a panorâmica é 

substituída por uma tomada desde o meio das tropas SA, vê-se que as evoluções da militância 

estavam a ocorrer, também, nessa direção – o que Goebbels procurou vetar, anos mais tarde. 

Parece certo que Leni Riefenstahl pouca importância deu a minúcias como essas. O que 

parece certo, também, é que a sua busca visava sempre conseguir um “efeito” que pudesse 

redundar em beleza – o que para ela queria dizer: harmonia. Por isso, possuindo câmeras em 

                                                           
30 Ainda mais em se tratando de um filme, ou, se se quiser, de um congresso político 
realizado para ser uma obra cinematográfica. É importante registrar esse caráter único da 
obra de Leni Riefenstahl, qual seja, além de ser uma jovem cineasta (32 anos e mulher), 
teve à sua disposição um orçamento ilimitado (cf. Virilio, 1993: 129) e, o que é mais 
incrível, contou com um milhão de figurantes, ultrapassando qualquer grande produção, 
como se estivesse mostrando que, a partir de então, para fazer cinema seria necessário não 
poupar esforços, dinheiro e pessoas. Segundo Amos Vogel, é “(...) a produção do 
primeiro e mais importante exemplo jamais realizado de um documentário autêntico, 
relatando um acontecimento completamente encenado...” (Vogel, apud Virilio, 1993: 
129). Em nenhum dos filmes de Griffith, de Lang (seja Metrópolis ou as duas partes de Os 
Nibelungos), ou de Eisenstein (nem mesmo com Alexandre Nevsky, tributário de Fritz 
Lang), é percebido algo dessa magnitude. 
31 Segundo Goebbels, “...todos os personagens em um filme que se movimentam nesta 
direção são seguidos mais confortavelmente e, assim, a audiência está potencialmente 
predisposta a gostar deles” (Rees, 1995: 97 – grifo em itálico, no original). 
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vários pontos do estádio de Nuremberg, com uma equipe competente de cinegrafistas e contando 

com a ajuda de Speer, o que movia Leni Riefenstahl ao colocar na tela, marchando, os seguidores 

de Himmler, era “insinuar” algo que pudesse agradar “aos olhos” ao mesmo tempo que sugerisse 

força, graça, ritmo e harmonia, em suma, a sua concepção de beleza (sem relação com a 

propaganda de Goebbels, portanto). 

Ocorre que, na tentativa de insinuar, sugerir, causar efeito, etc., a cineasta acabou – como, 

de resto, via de regra acontece – por oferecer um impacto que vai muito além da composição 

harmônica imaginada. A escolha de um ângulo, de uma tomada, de um plano ao invés de outro, 

causa efeitos que não podem ser explicados, apenas, pela “...descrição psicológica do modo como 

essa cena foi concebida”32. Essa frase de Rudolf Arnheim, por exemplo, escrita um ano antes da 

realização desse congresso do NSDAP, já apontava para a importância das escolhas do cineasta e, 

o que é deveras importante, para uma postura do estudioso no sentido de “...analisar o trabalho 

acabado e estudar os seus efeitos” – o que, nesse caso específico, vai de encontro à teorização de 

Goebbels, que parece querer criar (e acreditar) uma regra geral para a imagem-movimento 

independente dos planos seqüentes e subseqüentes presentes em determinada obra. Segundo 

Arnheim: 

 “(...)as condições em que os filmes são feitos (...) não devem considerar-se 

elementos desprezíveis ou inconvenientes necessários, mas elementos 

auxiliares, factores que contribuem para a composição da imagem. De facto, é 

com a sua utilização que se alcança o efeito artístico.” (Arnheim, 1989: 39). 

Desse modo, quer a direção da marcha dos soldados na tela tenha ou não “poder” sobre a 

mente humana (!), o que importa, para a análise dos efeitos obtidos numa obra, é menos o que a 

artista pensou, mais o que ela realizou33. E o que ela realiza ultrapassa seus projetos iniciais graças, 

                                                           
32 Como mencionei anteriormente, em alusão aos estudos de Bazin e Deleuze, até mesmo 
o extracampo tem muito a dizer para quem se dispõe a analisar os efeitos presentes num 
filme. 
33 Arnheim comentava a esse respeito que “...no cinema (...), os aspectos que melhor nos 
apresentam as características de um determinado objecto nem sempre são os escolhidos; 
isto porque certos efeitos específicos podem ser obtidos de uma maneira mais expressiva 
precisamente com outros aspectos.” (Arnheim, 1989: 19). E que a arte no cinema só 
começou a “...desenvolver-se quando os produtores de filmes começaram a explorar 
consciente ou inconscientemente as possibilidades técnicas do cinema, aplicando-as na 
produção de filmes artísticos (...)”. E concluirá: “Os grandes êxitos de bilheteria 
dependem mais daquilo que se apresenta do que da apresentação artística dos factos.” (v. 
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em grande parte, à poliexpressividade característica do cinema e, sobretudo, à sua formatividade. 

Aliás, esse é um ponto importante, pois se a produção cinematográfica pode ser arte, ela é um 

prolongamento da ação do corpo humano que, ao fazer uso de um objeto, de um aparelho, ou de 

suas próprias virtualidades, em suma, de uma técnica, apreende e realiza o inaudito, o impensado e 

o extemporâneo ao atualizar o inatual. Assim, se o cinema não apenas conta histórias, mas mostra-

as de uma determinada forma, é possível dizer que ele não é fotografia, mesmo levando em 

conta que o movimento é uma seqüência de vinte e quatro fotos por segundo; ou que não é a dança, 

mesmo que mostre uma coreografia; que não é teatro, mesmo que tente uma mise-en-scène; que 

não é música, mesmo que o movimento da câmera acompanhe as notas musicais numa sinfonia; 

que não é pintura, mesmo que seja reconhecido, por alguns, como uma técnica de “pintar com a 

luz”;  nem literatura, mesmo que o roteiro seja primoroso.  

Particularmente, o que individualiza o cinema em relação às outras formas de realização 

será, justamente, sua poliexpressividade: a prosa e a poesia, o teatro, a dança, a música, a pintura 

não se realizam num filme, é claro, mas este se realiza na poliexpressividade, isto é, nas 

possibilidades que essas formas artísticas nele encontram. Assim, não apenas os SA e as SS estão 

marchando, mas também bandeiras e pavilhões estão a serpentear, a fluir e a dançar ao compasso 

de uma música que parece tomar todo o estádio. E, diferente do que pensava Goebbels, não é a 

entrada de um lado ou de outro que conta, mas a maneira como isso se relaciona com o todo (desde 

o plano, o ângulo ou a tomada anterior, até aquelas ocorridas no início do filme, ou aquelas que 

ainda estão por vir). 

Como disse acima, a música parece tomar todo o estádio. No entanto, se havia uma música 

composta especificamente para O Triunfo da Vontade, por outro lado, a sincronização da música 

com as imagens das pessoas marchando, não era uma preocupação determinante. Quando Windt 

trabalhou a composição e a apresentou a Leni Riefenstahl, nenhum deles se deu conta das 

dificuldades que só viriam a ocorrer na montagem do filme – problemas esses decorrentes, 

paradoxalmente, das inúmeras vantagens obtidas pela diretora para fazer o filme: o grande número 

de cinegrafistas e a grande quantidade de material possuíam diferentes acelerações em relação à 

                                                                                                                                                                                 
Arnheim, 1989: 36 e 37 – grifos meus). Sobre isso, ver  também a análise de Morin, para 
quem a indústria sobrevive graças a essas descobertas que, quando apresentadas, pouco ou 
nada tinham de “comerciais”. Na percepção do autor francês, esse fenômeno realça o 
paradoxo existente entre, de um lado, a necessidade de repetição (sucesso da indústria) e, 
de outro, a também necessidade de renovação, que só pode vir da arte (Morin, 1969). 
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música. Assim, segundo conta a entusiástica Leni Riefenstahl, ela não apenas recusou a sugestão 

do compositor de deixar a música tocando indistintamente durante todo o filme como também 

regeu a orquestra, de modo a sincronizar a batida dos pés dos SS no chão34, como se vê nessas 

seqüências. 

Ainda sobre esse aspecto da poliexpressividade, em seguida, há um brusco extinguir dos 

elementos que, nos planos imediatamente anteriores, eram música, movimento e dança35. 

Entretanto, como a deixar a música ainda mais presente – tornando-a inaudível – o silêncio na tela, 

reforçado por um enquadramento generoso do rosto grave de Himmler, mostra todos no estádio, 

paralisados, como se a trepidação do écran, até o momento, fosse um andar em círculo, cujo ponto 

de partida inicial (o silêncio e a paralisia durante o ritual fúnebre) tivesse sido reencontrado. Essa 

breve pausa durará até que, outra vez, as trombetas “presentes” no extracampo anunciem o começo 

de mais uma sessão de discursos em que Lutze apresenta o Führer, após, claro, mencionar, ainda 

uma vez, a obediência e a fidelidade de todos os SA para com ele36. 

5.3 – O movimento perfeito – o tempo caído na circulação 

Um plano aberto (aos 1”09’54’’), logo no início do discurso, apresenta um enquadramento 

perfeito em relação aos elementos vistos até aqui. Sob um céu claro em que até as nuvens, em vias 

de se dissiparem, ainda comparecem, compõem o plano, da esquerda para a direita, Hitler, os 

microfones, a árvore e a águia sobre a suástica – todos eles sobre a multidão, estacionada na base 

do palanque37.  

Muito diferente dos outros momentos em que tem a palavra, Hitler atua muito mal nesse 

ponto. Nem mesmo seus dois líderes – Himmler, das SS; e Lutze, das SA – parecem acompanhá-

lo, perdendo o tempo (no sentido de timing) no qual deveriam repetir a saudação característica e 

levantarem o braço, de modo uniforme. O que vale ressaltar, nesse ponto, é que o púlpito, muito 

                                                           
34 A cineasta tem seu livro de memórias para falar bem de si mesma, é claro. Contudo, 
acho válido mencioná-la sempre que necessário, sempre ressalvando a fonte (cf. 
Riefenstahl, 1993: 165). 
35 Aos 1:08’45’’. 
36 Antes do início dos discursos, a águia será tomada de duas perspectivas, e, num plano 
aberto, estará ao lado de uma árvore e de Lutze. 
37 As legendas (problema da cópia que utilizei)  não permite ver esse enquadramento 
imediatamente. O que é uma lástima, uma vez ser esse discurso muito pobre 
cinematograficamente, bem inferior à imagem “fixa” descrita acima. 
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mais parecido com um altar de sacrifício pagão – graças às seqüências iniciais no Luitpold Stadium 

– enfatiza as palavras do Führer em relação à sua sinceridade quanto ao assassinato de Rohm, pois 

ao dizer que nada pode se colocar contra ele e os SA, referindo-se a qualquer mácula em relação à 

legitimidade do expurgo, o céu límpido e a proteção dos deuses do Reich (águia, bandeiras, árvore, 

principalmente), ladeando-o, parecem eliminar qualquer suspeita sobre o líder. 

Assim, conquanto o discurso seja pobre, como salientei acima, está sendo proferido num 

belíssimo enquadramento, e toda a seqüência do discurso estará salpicada de cortes mostrando a 

numerosa multidão de seguidores – mas não a platéia, como se Leni Riefenstahl quisesse insinuar 

que, naquele momento, o assunto a ser tratado dissesse respeito, somente, ao líder e aos seus 

discípulos. Porém, mesmo com a medíocre atuação de seu ator principal, a perseguição entre 

palavra e imagem oferecem um bom motivo de análise, também nesse bloco. Afinal, como se pode 

perceber, algo que chama muito a atenção é o contraste entre o “movimento” e o “repouso” 

operado pela cineasta. O início, marcado pelo funeral, envolto em acordes melancólicos e com 

todo o estádio inerte (a morte como repouso) logo é sucedido pela movimentação em plena 

harmonia dos cem mil homens que evoluem como se estivessem num grande palco, se 

apresentando para a história. O movimento cadenciado parece fazer pulsar a tela sob o olhar sério 

do Hitler imobilizado, como uma estátua no panteão nazista, até uma nova parada abrupta, abrindo 

a tela para o silêncio.  

Acontece, no entanto, de as palavras escolhidas por Hitler estabelecerem uma “dança” 

particular com as imagens de Leni Riefenstahl. Explico. Nos termos em que o líder fala – “...o 

futuro será como no presente...”, “...estamos intactos...”, “...só um lunático ou um grande 

mentiroso...”, etc. -, a impressão que vai ganhando a cena é a crença do “movimento” nazista na 

imobilidade, na rigidez, no imutável. Se (na visão nazista) o passado recente estava podre, o 

presente, marcado pelo triunfo da felicidade (nascido do sofrimento e da privação, como foi dito 

mais atrás), repetir-se-á, como o mesmo, no futuro – daí a necessidade de uma técnica pedagógica 

que talhe o jovem alemão para repetir (dolorosamente, pois a dor caracteriza o triunfo do 

verdadeiro alemão) o presente no futuro. 

Não deixa de ser interessante que algo intitulado “movimento nazista” faça tanta questão 

do manter-se intacto, chamando de lunático ou mentiroso quem discorde desse regime de 

fidelidade baseado na repetição que ocorreu , já, “...milhares de vezes no passado”, no presente e, 
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também, no futuro. Todavia, palavras como “movimento” e “estamos intactos” não são 

contraditórias. De fato, nem mesmo a imobilidade desmente a idéia de movimento. Afinal de 

contas, o que se vê na tela não são movimentos quaisquer, mas de um tipo específico, ritmado e 

harmônico, em que corpos, estandartes, o passado, o presente e o futuro estão em circulação 

constante, dentro de um estádio. Essa é a noção que deve ser retida: a tradução dessa circulação de 

ritmo e harmonia dada pela marcha militar não exclui, senão presume e exige, seres imobilizados, 

hirtos, rígidos e pétreos. Rigorosamente falando, a circulação constante é um tipo de movimento 

cuja execução não pode prescindir, exatamente, da repetição e, mais ainda, o preço para entrar 

nessa roda é estar rígido, imóvel, ou seja, preparado para não estragar a harmonia pré-estabelecida. 

Isso é possível, quer dizer, a rigidez ser a condição da existência da circulação? Sem 

dúvida, as esteiras e escadas rolantes o provam. Estar no meio de homens marchando, de pessoas 

andando nas ruas, de carros no trânsito, etc., são todos exemplos puros de circulação, pois esta não 

exclui o tempo, mas o mantém subordinado ao espaço, escandindo-o e, assim, acelerando o 

movimento. Quem já marchou sabe o quanto o passo ritmado e subdividido em vários tempos38 

exala sobre a assistência sensualidade e fascínio – aliás, esse era um dos motivos pelos quais, ao 

invadirem um país, os SS eram associados não, primeiramente, à morte, mas à fascinação dos 

ritmos sensuais que a marcha exige: harmonia de movimento da cabeça, das mãos, das pernas, até, 

finalmente, a batida do pé ao solo – simultaneamente decidida e suave. No entanto, na tela de 

cinema, e graças aos recursos que permitem mostrar a circulação no écran, o tempo subsumido ao 

movimento, escapa, ainda que em breves lampejos. Se Hitler confere ao presente a missão de se 

repetir para sempre, sua noção de tempo presume o futuro como um quadro temporal extrínseco ao 

devir (pois se há tempo há mudança). Ainda acompanhando o discurso do Führer, o presente não 

se confunde com o passado recente, prenhe de violência, inclusive nazista, donde se deduz tratar-se 

de um pretérito ancestral, inocente, infantil e pré-consciente (como já explorei há pouco). Nesses 

termos, o que se deve repetir no futuro é um presente sem história, sem tempo, encharcado do 

sofrimento decorrente de não conseguir “esquecer” o pretérito recente. Por isso, a Alemanha 

nazista, na imagem criada pelo Führer,  é uma imagem do presente – do que ainda não passou, do 

que fica e atormenta. No entanto, no cinema de Leni Riefenstahl, as imagens estão no passado, ou 

melhor, mostram o pretérito ancestral (tão antigo que dele só restam sombras) e infantil (carregado 

                                                           
38 No caso, o espaço é o corpo, como na fórmula foucaultiana: “o tempo penetra o corpo” 
(Foucault, 1988b: 138). 
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de fantasias) tomando de assalto o momento em que o líder atua. Se Hitler acreditava na reedição 

do presente no futuro, as imagens de sua cineasta predileta anunciam a visibilidade total da 

sociedade tecnológica. Mais do que mostrar o nazismo, o filme fornece o mais fino microscópio, 

como dizia Giannotti39, para analisar o mundo cotidiano – no caso, o sofrimento cotidiano que cai 

na circulação e, como se vê no filme, vira entretenimento. 

O filme de Antonioni, Blow-up, quando revela ao fotógrafo a existência de um corpo morto 

no parque, fazendo ver o que o olhar instantâneo e ocupado não vê, atualizou uma potência do 

cinema que também se manifesta em O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl: é o tempo que 

permite atualizar imagens, e quando este se dá ao olhar que olha o movimento das imagens, pode 

ser que ocorra de o cinema arrostar o passado – não aquele que passou ou, às vezes, volta, mas o 

que fica. Em Antonioni, isso se dá com um corpo morto – que desaparece quando o olho do 

fotógrafo insistiu em buscar, na realidade, o que havia visto na “revelação”. Em Leni Riefenstahl, o 

que se deixa ver é a manifestação de uma subjetividade prejudicada nas sociedades tecnológicas, 

traduzida numa imagem de fuga em que o passado ancestral e mudo aporta no presente – imagem 

esta que, sem um tempo para Blow-up, pode nos levar a julgar O Triunfo da Vontade como um 

filme de propaganda. Ele também o é, mas não nazista, apenas. Ele é a face épica, cheia de 

fantasias e de efeitos grandiloqüentes, de uma sociedade afogada em imagens clichês40. 

 

5.4 A benção dos estandartes  

Conforme análise anterior, a construção de um passado mitológico está na ordem do dia dos 

discursos do Führer, o que torna a lembrança do passado recente um entrave à necessidade de 

fazer permanecer a aura do movimento nazista como um eco da verdadeira voz da Alemanha 

imemorial. Percebe-se isso quando, ao falar da fidelidade, menciona que ela já ocorreu “...milhares 

de vezes no passado”, jogando a sucessão de eventos desde o raiar da década de 20 numa 

dimensão que só a epopéia poderia dar registro. 

                                                           
39 A frase é literal e está no artigo “Libertinagem contemporânea”, Folha de S.Paulo, 
21.01.2001, Caderno Mais!. O filme analisado é Uma Relação Pornográfica (Liaisons 
Dangereuses), de Frederic Fonteyne, França, 2000. 
40 Blow-up ou blowup é um phrasal verb que tanto pode significar “acesso de raiva”, 
“explosão” quanto o processo de “ampliação” (inclusive fotográfica). 
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 Entretanto, como pouco diz o discurso hitleriano e para fazer jus ao escopo deste capítulo – 

iniciado com um funeral e cujo motivo é abençoar as novas bandeiras -, nada melhor do que 

aproximar a imagem do Führer de algo a que ela se presta muito bem: um mítico religioso. Leni 

Riefenstahl, talvez fascinada com o material imagético que tinha às mãos, parece pouco se 

importar com essa espécie de “mea culpa, ma non troppo” política do líder, quando este se refere a 

Rohm. Antes, o que a preocupa é a decupagem dos planos, sobretudo aquele onde Hitler aparece 

sobre a multidão, colocado contra o céu claro, ladeado pela águia. Aliás, pode-se constatar que se 

trata de uma bela fotografia, ou de um belo quadro, pois os pontos de fuga, as linhas, e a posição 

dos elementos da cena apontam, todos, para a posição isolada e única que um só homem 

conquistou, graças à sua vontade férrea: estar ao lado de Deus (da águia?), o seu múltiplo alado, 

falando para seguidores ávidos da verdade que só ele possui. E, como se sabe, o Führer é o 

possuidor de uma “visão geral”, graças à perspectiva quase divina (da rainha das aves) que ocupa. 

 Talvez esse lado místico, como se o Führer fosse o receptáculo do divino, seja a melhor 

definição das seqüências em que se dá a benção dos novos estandartes. Se o líder contra o céu claro 

e diante da águia do Reich, aponta o caminho à nação, sua presença entre os homens torna-o chefe 

político, marechal de campo, artista, dema gogo, peda gogo e, porque não, profeta e sacerdote de 

uma nova religião. É aquele que transita entre os dois mundos (do sagrado ao profano), 

congregando todos os segmentos da massa sob as suas asas: a legião dos vivos, que sofrem, e a dos 

mortos, que esperam vingança41. Acompanhado por um estranho escudeiro (completamente fora 

dos padrões das SS, como, aliás, era também Himmler, organizador da “seita” que perseverava em 

reproduzir a nordicização da Alemanha) que se encarrega de trazer a bandeira ensangüentada de há 

                                                           
41 E é isso que Leni Riefenstahl irá pontuar com tiros secos de canhão (primeiro numa 
tomada de baixo em que os canhoneiros miram os pavilhões verticais; depois, na 
seqüência, com os estampidos funcionando como fundo musical no “extracampo”) que se 
iniciam aos 1:12’50’’. Pouco tempo depois, lá estará o Führer em sua via sacra 
abençoando os pavilhões (iniciada aos 1:13’06). Em relação aos pavilhões caídos 
verticalmente, vale observar que eles não apenas compõem o altar nazista – o que pode ser 
verificado por sua presença no estádio -, mas, fundamentalmente, “colorem” o claro 
“azul” do céu de Nuremberg, ou melhor, colocam-se como o horizonte da Alemanha (o 
recurso às aspas se explica pelo fato do filme ser em preto e branco). A suástica é vista de 
quase todos os pontos desde o início do filme, e, mesmo quando o fundo de campo surge 
embaçado, as pequenas “cruzes” ainda resistem. De fato, a Nuremberg cinematográfica 
parece ser a própria encarnação da Alemanha perfeita, vestida com o manto salpicado de 
gamas cruzados – o seu vestido de noiva. Chamo a atenção para isso pois a tela 
contemporânea , repleta de símbolos americanos, como a sua bandeira, já embotaram 
nossa atenção para esse detalhe. 
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dez anos, Hitler encontra-se no meio da “floresta” de novas bandeiras, pronto a abençoá-la. E 

assim faz, parando diante de cada um dos porta-bandeiras, apertando-lhes demoradamente a mão, 

olhando-os fixamente nos olhos – o tempo suficiente, acredita-se, para fazer fluir a energia do 

manto sagrado do NSDAP às novas hostes que se levantam sob os auspícios do pretérito. O olhar 

fixo parece transmitir um segredo, ou referendar uma passagem para o mundo prometido à nova 

Alemanha42 mediante uma nova distribuição hierocrática – afinal, o monopólio da graça, da 

benção, da investidura, e da infalibilidade pertencem ao Führer43. 

 Nesse sentido, é inteligível o motivo de as universidades - conforme reclamou Susan 

Sontag, com razão - oferecer cursos cuja exploração de base em relação ao nazismo esteja 

comprometida com abordagens místicas, mágicas e ocultas. Por outro lado, a presenças do sagrado, 

do mito, dos rituais de um grande culto, se não podem ser excluídas da análise do fenômeno, 

também não podem ser explicadas em si mesmas. Em vista disso, não me arrisco nas bifurcações 

do ocultismo, da magia, e da astrologia, como práticas de fundo dos nazistas. O que chama a 

atenção desta pesquisa, no entanto, é a maneira como Hitler aparece nesses últimos planos, 

vestindo uma calça que mais parece um saco preso pelo cinturão cruzado – o seu uniforme é o de 

um SA, sem a mínima vocação erótica, como é visto no dos SS -, e com os olhos absortos, como 

que vislumbrando uma realidade interdita aos simples mortais. É difícil não dar razão a Kracauer, o 

primeiro a apontar a semelhança do Führer com Cesare, ainda mais se levarmos em consideração 

que, no filme, o contato que as pessoas tinham com o sonâmbulo ocorria numa quermesse (lugar de 

diversão e de entretenimento para um povo sofrido), dentro de uma barraca (um Luitpold Stadium 

em menores proporções), e onde a atração principal fazia previsões sobre o futuro depois de sair do 

ataúde no qual vivia trancada.  

Tomados por esse prisma, os planos de Cesare em pé, no filme de Robert Wiene, oferecem 

ressonâncias com esses últimos planos de O Triunfo da Vontade, sobretudo aquele onde Hitler 

aparece no canto direito da tela, de braços cruzados, ereto, calcanhares grudados e imóvel, como se 

                                                           
42 No registro de Adorno e Horkheimer, o olhar fixo nos olhos do outro não significa olhar 
livre, ou sinceridade, mas uma maneira de exigir fidelidade unilateral, constrangendo o 
“sujeito”. “O olhar penetrante e o olhar que ignora, o olhar hipnótico e o olhar 
indiferente são da mesma natureza: ambos extinguem o sujeito. Por que a esses olhares 
falta reflexão, os irrefletidos deixam-se eletrizar por eles.” (Adorno & Horkheimer, 1986: 
178). Vale observar, também, que se está a falar da imagem do olhar fixo de Hitler. 
43 Como Weber definiu, o poder hierocrático dá-se, justamente, pelo monopólio da graça.  
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estivesse assumindo, na posição vertical, aquela que seria a posição, na horizontal, do sonâmbulo 

morto-vivo, guardado num caixão (nesse registro poder-se-ia dizer o mesmo de Murnau e da urna 

funerária de Nosferatu). No entanto, ainda mais um detalhe pode ser reparado. Esse rosto, como 

salientei no prólogo, não condiz com o do início do filme. O detalhe do olhar desmancha a “face de 

pedra” das primeiras imagens, feias e apagadas. Ao invés de um contorno de rosto ou de uma 

identidade, uma força “sagrada”, não cotidiana, atravessa a face do Führer, retira-o da sua 

individualidade para apresentá-lo como uma entidade: “o olhar possesso”. 

 

5.5 A longa marcha 

O final desse bloco, marcante não apenas pelos movimentos de câmera, mas pela face 

sonambúlica de Hitler, profeta e sacerdote que abençoa estandartes sob uma salva de canhonaços, 

ocorrerá com um tomada de câmera baixa de modo a enquadrar, numa atmosfera plúmbea, o 

pavilhão nazista e a águia do império. Em seguida, os pavilhões novamente estarão presentes, 

agora na abertura de uma longa seqüência de marchas que, durante quase vinte minutos, tomarão a 

tela44. No entanto, não se trata mais de evoluções perfeitas, como aquelas que aconteceram há 

pouco, com os cem mil homens no Luitpold Stadium. A partir desse momento, a dança de 

acasalamento cede lugar à marcha militar dura e resoluta, como se cada um dos segmentos de 

massa encarnasse, finalmente, um só ideal e, mais do que isso, estivesse decidido a espalhar a boa 

nova por toda a Alemanha (ou, se se quiser, fazer cumprir o voto de fidelidade proposto pelo líder). 

De forma geral, pode-se dizer que se trata do início do final do filme, e isso pode ser notado 

logo à primeira tomada do carro de Hitler, que o apresenta em movimento de retorno (em relação 

ao seu primeiro passeio, em carro aberto, por Nuremberg), como se estivesse indo de “dentro” para 

“fora” da tela, acenando para a multidão. Na verdade, o Führer está a se preparar para mais uma 

etapa do congresso, que vai ocorrer no bloco seguinte. Todavia, nos próximos vinte minutos, é 

como se ele e os segmentos da massa presentes nas festividades de Nuremberg estivessem 

tornando público o grande casamento ocorrido há pouco dentro do estádio. 

Assim, essas seqüências vão mostrando o brotar em cada esquina de um novo segmento, 

cuja marcha parece desenhar nas ruas da cidade o horizonte futuro da nação. Da parte de Leni 

                                                           
44 Dos 1:14’45 aos 1:32’51’’. 
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Riefenstahl parece haver o máximo de cuidado para não deixar nenhuma das noivas de Hitler fora 

da festa, não perdendo nenhum dos segmentos de massa ali representados, o que, à época (e, hoje, 

ainda mais), pode ter tornado a obra enfadonha e desigual, em relação, principalmente, ao bloco 

anterior. Entretanto, como a contrabalançar esse aspecto, a cineasta se utiliza de certas perspectivas 

que denunciam, ao olhar atento, um certo poder de onipresença da “objetiva” – mérito, aliás, de 

quem realizou esses enquadramentos. Afinal de contas, durante todo o filme, a habilidade da 

cineasta não ficou restrita ao uso e abuso dos símbolos nazistas, nem apenas ao forte contraste de 

claro e escuro, mas principalmente buscou fazer com que imagens estáticas parecessem estar 

prestes a ganhar movimento (como a águia de asa aberta) e, no limite, movimentando-se, como nas 

seqüências onde as bandeiras e os estandartes caminham pelo estádio. Numa situação em que o 

predomínio de imagens estáticas é o esperado – paradas militares e paramilitares intermináveis e, 

invariavelmente, conduzidas ou pontuadas por discursos -, a Penthesilea alemã conseguiu, para 

usar as suas próprias palavras, estar para o “documentário” (as aspas são minhas) assim como Abel 

Gance para o filme de ficção, principalmente no que concerne à utilização de câmeras móveis. 

Mais do que dinamizar o evento, porém, concomitantemente, na busca de agradar, ou ao menos 

não aborrecer os futuros espectadores, ela, definitivamente, apagou a linha (que nunca existiu, de 

fato) entre “documentário” e ficção. Nas palavras da artista, que resumem bem essa encruzilhada 

trazida à tona pela década de 30: “...eu experimentei o prazer de um diretor que dá forma 

cinemática para eventos contemporâneos, sem falsificá-los...”45. No futuro, os cinegrafistas e 

editores de telejornalismo, no mundo inteiro, viriam a fazer isso: transformar qualquer evento, 

desde uma guerra até um desfile de moda, em show, ou ao menos em alguma coisa agradável, sem 

precisar falsificá-lo46 - pois o que importa é entreter. 

No entanto, não será fácil tornar agradável os quase vinte minutos de soldados indo e vindo 

sob a música da banda militar. Graças ao material tornado disponível, a decupagem escolhida por 

                                                           
45 “I experienced the pleasure of a film-make who gives cinematic shape to actual events 
whitout falsifying them.” (Riefenstahl, 1993: 160). 
46 Essa forma de atuar não nasceu com a televisão, mas com o rádio, que teve o seu 
primeiro jornal falado transmitido em 3 de novembro de 1925, começando todos os dias às 
seis da tarde, tornando o aparelho pioneiro na mescla entre a música e a informação “As 
emissoras definiram rapidamente sua política, não se tratava mais de ensinar ou 
simplesmente de informar, mas de distrair, de divertir e de cativar o maior número 
possível de pessoas e, para tanto, dispunham de um trunfo específico, uma linguagem 
musical universal capaz de renovar o efeito cinedramático da escrita e, sobretudo, do 
romance...” (Virilio, 1996a: 48). 
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Leni Riefenstahl privilegiou as panorâmicas e os planos gerais, fazendo visível uma esquina repleta 

de pessoas e bandeiras, aguardando (provavelmente) o desfile47. Os ângulos de câmera são, 

também, provocativos, como que espalhados nas grandes torres da cidade – donde o sentido de 

onipresença, mencionado anteriormente. Na primeira tomada aérea quem aparece é a multidão-

platéia, ou seja, aqueles que estão sentados e poderão prestigiar o transe e a devoção 

compartilhada entre Führer e fiéis seguidores48. O recurso ao plano geral e às tomadas aéreas, na 

sua maior parte, obscurecem os enquadramentos repetidos e já tediosos do Hitler de braço 

levantado, sob o qual passeiam as tropas organizadas da nação. Essa imagem tem ressonância com 

as asas da águia e, nesse momento, em que o símbolo do Reich pouco aparece, e onde mesmo as 

bandeiras com a suástica não são presença marcante (elas aparecem, mas não há primeiro plano), 

torna-se imprescindível a referência à proteção proporcionada pela águia. No entanto, a maneira 

como a cineasta resolve essa carência, apresentando vários cortes nos quais Hitler aparece 

“segurando” e “abraçando”49 o movimento das pessoas em marcha, acaba colocando um novo 

problema: a imagem da sua face terá de ser repetida sem grande variação de ângulo uma vez ele 

estar parado sobre um carro estacionado - e contra o sol. No entanto, as seqüências da multidão 

marchando, com seus enquadramentos, às vezes, até, demorados, usando e abusando da ajuda dos 

arcos e das arestas das casas50 para dar a impressão de profundidade, se, por um lado, não 

conseguem vencer a necessidade da “diversificação” que o entretenimento exige, por outro, 

acabam sistematizando uma decupagem que faz retornar à tela conceitos desenvolvidos ao longo 

do próprio filme. Por exemplo: o travelling pela cidade, numa “agradável” manhã de setembro, 

momento em que a própria cineasta tem sua sombra projetada nas pedras de Nuremberg, agora é 

                                                           
47 Como o quadro aos 1:15’30’’. 
48 A tomada vem acompanhada de um uníssono “Heil”, enquanto vemos os braços 
movimentarem-se na saudação característica – em seguida, aos 1:16’19’’, a banda militar 
começa a tocar. 
49 Hitler costuma saudar a multidão e, em seguida, fechar as mãos e, vagarosamente, trazê-
la ao peito, como se quisesse significar que tem a todos no coração. 
50 Como pode ser visto numa grande panorâmica que revisita as torres da cidade (dos 
1:24’17’’ aos 1:24’45’’). Não tenho a intenção de menoscabar o enquadramento pelos 
arcos e colunas, uma vez que, em capítulos anteriores, foi reconhecida a importância dos 
reenquadramentos. Se é certo o que afirma Deleuze, de que “A diferença não é 
simplesmente entre cada imagem por si própria (enquadramento) e as relações entre 
imagens (montagem). O movimento da câmera já introduz várias imagens numa única, 
com reenquadramentos, e faz também com que uma única imagem possa exprimir o 
todo.” (Deleuze, 1985: 63), por outro lado nem todo e qualquer reenquadramento tornará 
possível essa expressão. 
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sucedida por imagens marciais, despertas e de exaltação51; o mesmo se pode dizer da “forma” da 

multidão, que, de “floresta”, passa a assumir, cada vez mais, o caráter de um rio “orgulhoso”, 

prestes a inundar a nação (vale reparar que na maior parte das seqüências os marchantes estão de 

costas para a câmera e, noutros pontos, a tomada parece ocorrer, mesmo, por cinegrafistas 

misturados entre os militantes52); ou ainda, as “brincadeiras” com o extracampo, como a entrada de 

sombras marchando, da esquerda para a direita53. 

Durante essa longa marcha, no entanto, o ponto de viragem mais explícito ocorrerá (e não 

poderia ser diferente) com a entrada em cena dos SS. Como é possível reparar, eles são diferentes 

até na maneira de levantar as pernas e pousar as botas no chão, como se a sua cadência fosse o 

contraponto “estético” do passo cansativo e sem criatividade dos SA. Leni Riefenstahl, sensível a 

isso, bem como os seus cinegrafistas (eles não tinham uniforme SS, apenas SA, o que não lhes 

permitiu tomadas desde o interior do desfile dos soldados de negro), procura enquadrá-los com 

câmera baixa, quase no chão, desde o início, proporcionando-lhes uma entrada especial no palco 

das ruas de Nuremberg. Aliás, como se não bastasse, aos 1:28’27’’ há um corte sobre a imagem de 

Hitler, de modo a dar a impressão de que os SS eram febrilmente aguardados, inclusive, pelo 

Führer. Em seguida, a câmera treme, como se o seu “nervosismo” anunciasse ao mundo que, 

agora, o palco seria tomado pela guarda pretoriana do imperador. A música da banda, que havia 

cessado, é substituída por uma outra, composta especialmente para acompanhá-los no seu avanço 

em passo largo, alto e ritmado (todos segurando o cinturão) por um facho de luz, jogando sobre 

esses jovens um manto etéreo que os diferencia, até espiritualmente, dos alemães comuns – desde 

                                                           
51 Aos 1:25’47 há um passeio de câmera sobre algumas torres, tendo ao fundo uma igreja 
gótica. Na verdade, quando se vêem as torres, justapostas à imagem do acampamento, a 
câmera é baixa. Agora, depois de estarmos familiarizados com a cidade, somos levados a 
olhar para além das torres, e encontramos um tesouro: o gótico alemão, de forte impacto  
na tela (até os 1:26’15’’). Essa igreja gótica aparece pela primeira vez,  em todo o seu 
“esplendor”, aos 1:22’33’’, ensejando um movimento de câmera, provavelmente numa 
grua, que vai abaixando até encontrar Hitler, em pé, no seu carro, postado diante dela. 
Essa é a primeira refência em plano aberto a uma religião moderna e oficial, diga-se de 
passagem. 
52 Principalmente no plano mostrado aos 1:23’43’’. Há uma seqüência de 
aproximadamente sete  segundos em que a tela surge completamente lotada, e essa não 
será a única vez, entre 1:18’47’’ e 1:18’54’’. 
53 Aos 1:22’38’’ (como se estivessem ouvindo a invocação daqueles jovens trabalhadores, 
que tinham os seus olhares capturados por um horizonte incerto fora da tela, enquanto 
recitavam o seu “jogral”). 
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os que estão marchando, até os que a estão assistindo, acotovelando-se, seja na arquibancada, seja 

na rua54.  

Antes, porém, que aconteça um novo desvanecimento de imagem, o mestre da banda que 

lidera os SS oferece uma singela demonstração do que seja o passo de ganso (aos 1:30’54’’). Os 

pés parecem martelar o chão (como dizia Roland Schneider), mas o ritmo dá a leveza necessária a 

esse novo segmento que circula na Nuremberg tomada por câmeras. Contra a marcha tediosa dos 

“pançudos” militantes, ou dos homens-trabalhadores-soldados, para que pudessem brilhar, os SS 

precisavam do palco só para eles. O congresso é dos SA, mas a presença negra dos seguidores de 

Himmler tinge todo o filme. 

 

5.6 Amarrar o tempo: a Nuremberg como síntese do sonho nazista 

 Comentei em várias passagens (e ainda voltarei a fazê-lo) a presença de Nuremberg na 

decupagem de Leni Riefenstahl. De fato, ela foi considerada a mais nazista das cidades, tornando-

se tristemente célebre, após 1945, em grande medida, não apenas por ser um celeiro de votos para 

o NSDAP como, fundamentalmente, por ter sido o local predileto dos “uniformes marrons” para os 

seus encontros anuais. 

No entanto, para o escopo desta tese, pouco importa saber se foi nessa cidade que o 

congresso se tornou um grande evento, sendo a partir dela irradiado para todo o país (quiçá ao 

mundo); menos ainda, se foi graças à simbiose entre o NSDAP e a cidade que esta foi escolhida 

para ser o palco privilegiado para a leitura pública da legislação anti-semita (anunciada, como se 

sabe, pela primeira vez, em setembro de 1935). Interessa, sim, entender como as imagens da cidade 

ganharam o écran e, em seguida, a relação que mantiveram com as fantasias presentes no conto de 

                                                           
54 Toda essa seqüência encerrar-se-á aos 1:32’51’’, depois, justamente, de o Führer saudar  
o seu segmento de massa preferido: sintomaticamente, aqueles que vestem os bem 
cortados uniformes negros, são jovens e levam na testa, sobre o quepe, a imagem da 
caveira (da morte). Isso não nos deve espantar, uma vez que as polícias do Brasil, 
notadamente a carioca, treinada para invadir favelas, utiliza uma caveira idêntica na sua 
boina. De maneira geral, se nos assustamos com o símbolo no quepe do SS, e intuímos 
que ele significava a morte na guerra, sete anos após o filme de Leni Riefenstahl, então 
podemos dizer que a polícia do Rio de Janeiro (e não só ela) anuncia que a preocupação 
do Estado não é proteger o morador da favela, mas quem não vive nela; não é a segurança, 
mas a guerra; não é ajudar, mas matar. E isso é claro nas ações discriminatórias do Estado, 
que invade a favela sob pretexto de “estourar a boca de fumo”, enquanto protege os 
bairros de classe média alta, onde a incidência de drogas é ainda maior. 
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fadas “narrado” por  Leni Riefenstahl . Pretendo fazer isso percorrendo uma determinada repetição 

nas telas alemãs, na década de 20, daquilo que Lotte Eisner concordaria em chamar, em A Tela 

Demoníaca, de “perfídia do objeto”55 - entendendo por objeto, aqui, os aspectos 

“arquitetônicos” da cidade na tela.  

Entretanto, enveredar por esse caminho exige cuidado redobrado. Afinal, para mapear, 

minimamente, a repetição à qual me refiro acima, os filmes pelos quais é necessário passar raspam 

em abordagens teóricas polêmicas, como é o caso de O Gabinete do Dr. Caligaris, de Robert 

Wiene, sobre o qual, para se ter uma idéia, já foi dito tratar-se de uma “audácia plástica” e, 

também, de ter sido “...um ‘golpe’ premeditado pelo astucioso produtor Erich Pommer para 

explorar a celebridade do movimento...”56. Isso sem contar a análise sistemática pioneira de 

Kracauer, que logrou apontar no cinema a “visibilidade” do sonho de classe média alemã, na 

década de 20, que viria se realizar no nazismo, da década de 3057. Então, para evitar uma varredura 

de obras e autores e de modo a concentrar a análise em apenas uma perspectiva, restringir-me-ei a 

Lotte Eisner, a autora que primeiro relacionou a idéia de perfídia do objeto aos traços 

                                                           
55 O termo em alemão é Schadenfreude, que significa uma “persistência diabólica e de 
alegria maligna diante da desgraça do outro”. Esse termo foi utilizado pela primeira vez 
por Friedrich Vischer, em 1879. Volto a isso mais abaixo. 
56 O movimento em epígrafe é o “Expressionismo” e a citação de Jacques Aumont, em A 
Imagem. Na visão do autor, sob a guarda desse movimento aninharam-se, confusamente, 
tanto Caligari como Genuine, Raskolnikow, Metropolis, Os Mabuses e, inclusive, Aurora 
e Fausto (Aumont, 1995: 292 e 4). De qualquer modo, não pretendo explorar a celebridade 
do movimento, uma vez que a passagem do cinema pela voga expressionista exigiria uma 
devotada fundamentação que não será possível fazer. No entanto, tenha sido o filme de 
Wiene uma audácia plástica ou um golpe publicitário, é certo que se transformou num 
signo de época, quase uma esfinge pendurada na encruzilhada da história do cinema. Para 
tomarmos a opinião de Lotte Eisner, fracassou a tentativa de Paul Wiene em dar seqüência 
ao “caligarismo” no filme Genuine. Mesmo contando com Carl Mayer como roteirista e 
com o pintor Cesar Klein para os cenários, o filme não levou adiante o sucesso de O 
Gabinete do Dr. Caligari. O filme não teria emplacado devido a interpretação naturalística 
dos atores (que, segundo a autora, não combinava com as linhas expressionistas) e, ainda 
mais,  por ser protagonizado por uma atriz descrita como bela, porém medíocre, que mais 
lembrava a Lydia Borelli, de Pérfido Encanto (do futurista Bragaglia, Itália, 1916 –  
considerado, erroneamente, lembra a autora, um filme expressionista avant la lettre) . 
(Sobre o que veio após Caligari, Ver Eisner, 1985: 32 e segs.). Em tempo, o roteiro de 
Caligari pertence, também, a Hans Janowitz. 
57 Trata-se do livro De Caligari a Hitler. Para se ter uma idéia do impacto de suas 
conclusões, com as quais inicia o seu livro, S. Kracauer considera que, na Alemanha, entre 
1924 e 1929, teria havido uma “paralisia das mentes” - o autor não coloca aspas - (cf. 
Kracauer, 1988: 21), como se ocorresse a fixação numa só imagem, que poderia vir a ser 
percebida pelo estudo dos filmes da época, pois o cinema a teria revelado. 
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“arquitetônicos” e, ao mesmo tempo, caracterizou abertamente como “expressionistas” alguns 

filmes da época. Aliás, Eisner, ao referir-se a alguns filmes da década de 20, não deixa de pensar 

nas palavras de Worringer para caracterizá-los como “expressionistas” – quer dizer, ela estabelece 

seu registro por meio da idéia genérica que se tem do “expressionismo”, que pode ser sintetizada 

como um patético inquietante criado pela animação do inorgânico (cf. Worringer, apud Eisner, 

1985: 29). 

Entretanto, o que há de original na obra de Eisner é menos o esquadrinhamento dos 

momentos “expressionistas” dos filmes alemães58do que, propriamente, sua busca por compreender 

aquilo que ela chama de Stimmung alemã, a saber, a “atmosfera” criada em torno de objetos e 

personagens59 impregnando-os de sentimentalidade e sensibilidade que seriam típicas dos 

alemães60. Invariavelmente, esse procedimento leva a uma estilização, marca de reconhecimento 

do cinema alemão, que será percebido, pelos franceses, sobretudo, como tendências inelutáveis 

desse povo em direção ao “adocicado”61. 

                                                           
58 A posição de Aumont, penso, é a mais acertada em considerar apenas O Gabinete do 
Dr. Caligari como representante, primeiro e único, desse movimento, no cinema. 
59 Essa separação não se sustenta, claro. Ela está presente, aqui, apenas devido ao seu 
aspecto didático. Na verdade, como se vai ver nos filmes citadas, os objetos quase sempre 
são personagens. 
60 Essas imagens foram chamadas de Stimmungsbilder por Rudolf  Kurtz, a quem Eisner 
acompanha os passos, no assunto. A mistura particular entre sentimentalidade e 
sensibilidade alemãs é caracterizada por uma outra palavra: Gemüt (v. Eisner, 1985: 106). 
Segundo a tradutora Lúcia Nagib, o termo utilizado pelos franceses para traduzirem a 
idéia alemã (intraduzível, por sinal) seria “atmosphère”, assim como os ingleses usam o 
termo “mood”. De maneira geral, a autora não poupa os cineastas alemães dessa 
característica que por vezes chama de adocicada, noutras, de monumental. Embora poupe 
Wegener, de O Golem, nem mesmo Lang escapa do ácido crivo de Eisner, uma vez que 
ele também teria sido influenciado por Moritz von Schwind, pintor alemão do XIX, e 
Ludwig Richter, gravador, especialistas em castelãs de longas tranças louras e bustos 
opulentos. Citando Paul Rotha, com quem, aliás, concorda, ela sentenciará que “...a 
arquitetura dos filmes alemães, antes de tudo uma arquitetura de fachada, parece uma 
‘tapeçaria’ de hieróglifos, que exprimem a estrutura da alma em fórmulas de espaço”. 
Sobre essa questão, v. Eisner, 1985: 108-9. 
61 Ainda que não o tenha chamado de “adocicado”, Bazin dá um exemplo do “olhar 
francês sobre o cinema alemão” ao contrapor O Gabinete do Dr. Caligari e Os 
Nibelungos, com cenários estilizados que prescindiam do “ambiente natural”, diferente de 
Nosferatu e O Martírio de Joana D’Arc (Carl Dreyer), que não teriam “envelhecido” 
devido (em grande medida) às deformações de luz e de cenário e da abdicação do “espaço 
natural”. Como dizia Bazin, comentando a floresta de Lang: “...um estremecimento de um 
simples galho de uma bétula ao vento, sob o sol, poderia bastar para evocar todas as 
florestas do mundo” (Bazin, 1991: 151-2). 
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Entretanto, esse é o preço para que a paisagem se torne um “fator dramático”, um elemento 

“dramatúrgico” – os termos ainda são os de Kurtz – pois só assim o destino humano poderá ser 

explorado na tela, independente do “quadro natural”. O que, por outro lado, nas palavras da autora, 

apenas acentua o narcisismo nórdico: 

 “(Cada paisagem, já dizia Novalis, é o corpo idealizado de uma determinada 

forma de espírito). Como o véu que separa o homem nórdico da natureza não 

pode ser arrancada, os alemães, narcisistas ao extremo, constroem uma 

natureza artificial, a única que lhes é acessível.” (Eisner, 1985: 106).  

Perspectivado por esse prisma, o corte operado no cinema alemão (banhado por um 

narcisismo estrutural e constitutivo) pela estilização fincaria a bandeira do que é obra de arte (o 

que, no registro da autora, parece subentendido como estando no campo da ficção) e do que é o 

documentário, feito de acordo com o “quadro natural” daquilo que pretende documentar (cf. 

Eisner, 1985: 106). Essa postura parece encontrar eco na obra de Bill Nichols, o autor que mais 

recentemente procurou sistematizar a discussão a esse respeito. Na verdade, o “documentário” 

(tomado como conceito ou como prática) ainda não possui uma taxonomia estabelecida no que se 

refere a formas, estilos e modos (cf. Nichols, 1991: 12). Como o autor lembra, é comum definir 

esse conceito (ou prática) em relação ao baixo “controle” sobre o tema a ser documentado, seja 

pela omissão, às vezes, de script, seja pela falta de controle sobre o setting, a luz, ou o 

comportamento dos personagens e figurantes. 

Conquanto o autor americano problematize essa questão, isso imediatamente nos leva de 

volta ao filme de Leni Riefenstahl, pois, visto por esse ângulo, não parece ser tão nítido o corte 

estabelecido entre o documentário e a ficção, em O Triunfo da Vontade. Afinal, nesse filme, há 

uma abordagem monumental ancorada na maneira como foi transposta para a tela a grandiosidade 

arquitetônica de Nuremberg, ainda que a cineasta não tenha construído a cidade, nem distribuído 

script para toda a população e, muito menos, precisado forçar a criação de uma “atmosfera”. Ao 

mesmo tempo, o “quadro natural” que Nuremberg proporciona (no écran), e isso é o que mais 

impressiona, é o de uma localidade que parece ter a sua monumentalidade construída como efeito 

da sua transformação em estúdio cenográfico62, não o de uma cidade que preservou aspectos 

                                                           
62 Vale lembrar, mais uma vez, do elevador colocado no coração do panteão sagrado do 
NSDAP, pois a câmera, ao ser colocada no seio do altar nazista, parece adquirir o status 
de olho de Deus, ou do grupo, assumindo o caráter sagrado, como poderia dizer Durkheim 
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medievais. Se em Murnau havia uma câmera amarrada ao peito do cinegrafista, como uma criança 

de colo, o que lhe permitiu explorar a mobilidade da “objetiva” nas possíveis posições assumidas 

pelo corpo humano, dramatizando a falência cotidiana de um homem envelhecido; o que dizer em 

relação a Leni Riefenstahl sobre as tomadas e ângulos que lhe foram permitidas63? 

Este ponto é de crucial importância para esta tese, não devendo pairar nenhuma dúvida 

sobre ele: uma coisa é a estilização que cria uma Stimmung nos planos dos grandes diretores 

alemães64 (Eisner chega a arrolar inúmeros pintores que, com suas telas, teriam inspirado 

determinados planos desses diretores – fato que se tornou cada vez mais comum com o passar do 

tempo), obtida, em grande parte, graças à herança da utilização da luz no teatro e, 

consequentemente, uma leve, porém, acentuada, preferência pelo trabalho em estúdio65. No limite, 

para citar um exemplo muito conhecido, como é o caso de Lang, a recusa em utilizar os estúdios 

era menos radical do que poderia parecer, uma vez que os cenários construídos fora da indústria 

ainda mantinham uma independência daquilo que Eisner chamou de “quadro natural”. 

Entretanto, no caso de Leni Riefenstahl, o que ocorre é a incorporação progressiva da 

cidade de Nuremberg na trama do congresso do NSDAP, a construção de cenários tornando-se 

menos importante do que a experimentação de ângulos de câmera que, paulatinamente, 

                                                                                                                                                                                 
– ainda mais por dispensar o enquadrador (um indivíduo, o profano). Por esse raciocínio, a 
câmera no pavilhão nazista é o olhar do sagrado sobre o profano; em outras palavras, a 
perspectiva do todo sobre o todo - contra aquela individual, do olho humano. 
63 O filme de  F.W. Murnau é Letzte Mann – O Último Homem, de 1924, roteiro de Carl 
Mayer, o mesmo de Caligaris, câmera de Karl Freund, o mesmo de Berlim: Sinfonia da 
Metrópole (ambos atuaram em inúmeros outros filmes da época), com Emil Jannings. 
Nesse filme, o homem que trabalhou a vida toda como porteiro de um hotel, e cujo 
uniforme se confundia com a sua existência (identidade, poder, auto-imagem), 
considerado inapto para a função, em decorrência da idade, desce ao inferno das 
humilhações cotidianas ao se ver privado do uniforme e ter de trabalhar no banheiro do 
hotel. Vale ressaltar que Carl Mayer escreveu somente para o cinema, conforme 
informação de Eisner. 
64 Lupu Pick, embora tenha feito carreira na Alemanha, trabalhando e explorando roteiros 
de Carl Mayer, era romeno e, naquele momento, ele não era o único estrangeiro 
trabalhando ali. 
65 Aí estaria a influência de Max Reinhardt no cinema da época. Sua busca em realçar as 
personagens, pela penumbra e pela luz, de modo a tornar inteligível a interpretação dos 
atores, para todas as pessoas na platéia (e não apenas as das primeiras cadeiras), foi uma 
contribuição inestimável para alguns cineastas (o livro de Lotte Eisner, onde ela procura 
estabelecer um certo crivo sobre a chave geral utilizada para entender o cinema alemão da 
década de 20, qual seja, a de que ele tenha sido, preponderantemente, expressionista, tem 
como subtítulo, justamente, As Influências de Max Reinhardt e do Expressionismo). 
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transformarão a cidade em personagem da cena. Alguém poderá dizer que as águias, o palanque e 

os mastros gigantescos que seguram os enormes pavilhões “vermelhos” com a suástica são, sim, 

cenários levantados em pontos específicos da cidade. Porém, mesmo que se aceite o argumento, 

eles são mais os enfeites da Nuremberg cinematográfica, os adornos da personagem, do que um 

cenário propriamente dito, como visto em Os Nibelungos, Metropolis ou Caligaris, por exemplo. 

Um outro argumento contrário poderá lembrar que a Alemanha, de fato, foi muito menos 

“expressionista” nas suas produções se comparada aos chamados “filmes de rua”, como Der Letzte 

Mann, de Murnau, em 1924, citado acima, e Die Freudlose Grasse, de G. W. Pabst, em 192566. No 

entanto, nessa obra específica de Pabst, a rua é tomada muito mais pelo aspecto “naturalista” que 

pode agregar à trama do que a rua do filme de Murnau – que, coincidentemente, como mencionei, 

tem apuradas imagens em virtude de ousadias técnicas relacionadas à posição de câmera, por 

exemplo. Nesse sentido, Leni Riefenstahl, o seu O Triunfo da Vontade e a Nuremberg do 

congresso de 1934 têm mais a ver com as ousadias de Murnau do que com os “filmes de rua”, de 

maneira indistinta. 

Por esse prisma, ainda que seja nomeado como um “documentário”, o filme da cineasta 

repercutiria a Stimmung alemã, sem cenários estilizados, ao mesmo tempo que oferece a 

possibilidade de tornar a cidade um elemento dramatúrgico da cena pelas insinuantes alternativas 

oferecidas pelo desenvolvimento técnico das câmeras, de um lado, e das perspectivas e ângulos 

buscados, de outro. Para ter uma dimensão da conquista da cineasta, bem como perceber a sua 

inserção no universo artístico alemão, que mistura todas as manifestações cinematográficas da 

década de 20, acompanhemos a fundamentação da hipótese de Lotte Eisner para explicar a 

Stimmung alemã como algo nascido bem antes do “expressionismo”. Segundo essa autora, em 

Caligari importa menos a diversidade dos plano do que, propriamente, a criação da inquietação e 

do terror, o que fez desse filme, antes de mais nada, a evocação da “fisionomia latente” de uma 

aldeia medieval. Se, rigorosamente falando, não é possível convencer ninguém de que no filme de 

                                                           
66 Ambos considerados representantes do naturalismo ou realismo alemão, do 
Kammerspielfilm, nome dado por Max Reinhardt à pequena sala aberta ao lado do seu 
Deutsches Theater. Cito apenas esses dois filmes por serem os mais famosos e populares 
nos comentários e conversas dos considerados “cinéfilos” em São Paulo. Uma relação 
bem significativa dos filmes da década de 20, de rua, ou não, encontra-se entre as páginas 
255 e 72 do livro de Eisner (1985). Lá, Die Freudlose Grasse aparece como A Rua Sem 
Alegria. 
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Wiene haja uma cidade “natural e real”, por outro lado, os cenários de Walter Röhrig, Walter 

Reimann (de quem é, também, o figurino) e Hermann Warm sugerem ver:  

 “...ruelas tortuosas e escuras, passagens estreitas espremidas entre casas 

arruinadas cujas fachadas pensas nunca deixam penetrar a luz do dia. 

Portas cuneiformes com sombras pesadas e janelas oblíquas de esquadrias 

deformadas (que) parecem destruir as paredes.” (Eisner, 1985: 29).“Mas 

essas curvas (continua Eisner), essas linhas que correm em viés, trazem em 

si, (...) um significado nitidamente metafísico: pois a linha oblíqua tem sobre 

o espectador um efeito muito diverso da linha reta, e as curvas inesperadas 

provocam uma reação psíquica de ordem inteiramente diversas das linhas 

de disposição harmoniosa. Por fim, as subidas bruscas, as ladeiras 

escarpadas desencadeiam no espírito reações que diferem totalmente das 

provocadas por uma arquitetura rica em transições.” (Eisner, 1985: 28)67. 

De fato, as linhas oblíquas acentuam a figura macérrima do Cesare assassino, o que o torna 

um habitante natural de todos os desvãos, de todas as sombras dos cenários do filme. No entanto, 

Eisner H. Lotte tem algo mais a dizer a esse respeito, o que abre as portas para incorporar ao 

esquema oferecido pela citação acima não apenas os filmes de cenários fortemente estilizados, 

como Caligaris, mas, também, inúmeros outros, em decorrência de uma raiz comum. Qual? 

Diz a escritora que um certo exagero antropomórfico já fazia parte da alma alemã, enlevada 

pelas suas lendas selvagens (termo da autora), muito antes do expressionismo grassar na 

Alemanha, bem como uma sintaxe particular, em que os adjetivos e verbos que caracterizam os 

seres humano e suas ações também são adequados aos objetos. Em 1879, continua, Friedrich 

Vischer já falava da “perfídia do objeto”, sua Schadenfreude, que significaria uma “persistência 

diabólica e de alegria maligna diante da desgraça do outro”, caracterizando aquele momento em 

que o objeto escapa à dominação dos seres humanos (como é o caso, por exemplo, de quando 

aquele botão que temos seguro às mãos, pronto para cosê-lo, vai para debaixo do armário, 

atrasando ou interrompendo a atividade). Essa manifestação da perfídia do objeto poderia também 

                                                           
67 Eisner está utilizando uma conceituação de Rudolf Kurtz.  
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ser vista em Hoffmann e, posteriormente, no “expressionismo”, numa grande metáfora que se 

expande misturando pessoas e objetos68.  

Isso ocorre no cinema, por exemplo, com O Golem, de Meyrink, em que as casas do gueto 

de Praga parecem ter vida: durante o dia espreitam a vida urbana, à noite, assumem suas 

verdadeiras máscaras assustadoras. Para Eisner, a deformação dos objetos – que aceita como sendo 

essencial à arte expressionista – não depende, apenas, das condições atmosféricas, ou da luz. No 

registro expressionista, a abstração é determinante na realização da deformação como algo que faça 

sentido. Isso porque no cinema, e para não sair dele, o artista tem a chance de “representar a 

complexidade psíquica” graças à maneira como oferece a imagem aos olhos, podendo “...restituir 

a um objeto sua vida interna, a expressão de sua ‘alma’.” (Eisner, 1985: 30)69. Desse modo: 

 “Os expressionistas recorrem apenas a imagens depositadas na memória, 

chegando, assim, naturalmente, àqueles muros oblíquos sem qualquer 

realidade. É uma das características das ‘imagens imaginadas’ representar os 

objetos de viés, visto do alto, em plongée:  este ponto de vista facilita uma 

apresentação precisa do conjunto, podendo evitar em grande parte a 

interrupção de linhas.” (Eisner, 1985: 30).  

No entanto, colocado o problema desse modo, a visão da cidade de cima para baixo não é 

muito diferente da tomada de baixo para cima, como se pode ver em O Golem, de Wegener, em 

que a cidade, nalguns momentos, aparece assustadora não devido a imagens do alto, mas a 

posições que deixam perceber a câmera, na altura de um adulto, observando, à média distância, 

uma ruela em que se movimentam pessoas arqueadas sob os “olhares carrancudos” das edificações 

medievais. Nesse filme, estrelado pelo próprio Paul Wegener, se é correto utilizar a denominação, 

os enquadramentos expressionistas ocorrem mesmo em seqüências centradas no estúdio do mago 

                                                           
68 A utilização do termo em alemão pretende oferecer ao leitor que domine o idioma a 
oportunidade de concordar ou discordar da observação da autora. A respeito dessa 
genealogia - que dota de vida objetos inanimados -, ver  o capítulo “A gênese do cinema 
expressionista”  pp. 23 – 36 (especificamente sobre os comentários mencionados da 
autora, cf. Eisner, 1985: 29). 
69 Aqui, a autora se refere a Georg Marzynski, para quem “...o expressionista tem por fim 
representar a experiência psíquica por inteiro, todas as associações de idéias que suscita 
o objeto, em sua própria imaginação, e as relações metafísicas dos objetos entre si. 
Chega assim a uma seleção e a uma deformação, ou até, freqüentemente, a 
representações simultâneas.” (Georg Marzynski, apud Eisner, 1985: 30 – nota de rodapé). 
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judeu ou no interior do quarto de sua filha. Em outras palavras, a estilização dá-se menos em 

decorrência de um cenário fabricado do que, propriamente, em virtude de enquadramentos que 

privilegiam e realçam aspectos que cidades como Praga e Nuremberg possuem: as torres, as 

pontes, as igrejas e as habitações, cerradas, umas sobre as outras, nas quais só se vêem as janelas, 

quase nunca a porta70, como nas histórias infantis que falam de um tempo esquecido, longe do mito 

e fora da história. 

Desse modo, e a partir da menção feita a Eisner, de que “...Os expressionistas recorrem 

apenas a imagens depositadas na memória, chegando, assim, naturalmente, àqueles muros 

oblíquos sem qualquer realidade”, o que se assiste em O Triunfo da Vontade (seja na longa 

marcha, seja nos travellings inicias do começo do filme) é a manifestação de uma cidade dos 

sonhos, de uma arquitetura dos contos de fadas, em que a casa na qual viviam mocinhas 

misteriosas ou toda a sorte de magos cederá lugar a raparigas de vestidos floridos e sorridentes. Do 

mesmo modo, aquelas linhas oblíquas e deformadas que deram guarida a Golem, Cesare, Nosferatu 

– e até mesmo ao maníaco de Dusseldorf, correndo por esquinas de sombras -  vêem brotar, agora, 

os traços de uma cidade ideal, uma Nuremberg de “ruínas” medievais, cujos traços arquitetônicos 

abandonam o oblíquo em prol das arestas retas e das passagens arqueadas por onde costuram as 

linhas pulsantes de esquadrões em marcha. Dessa forma, se os traços mnêmicos depositados no 

inconsciente prometiam a atualização de imagens novas, construídas pela memória e, portanto, 

“...sem qualquer realidade...”, o que se vê no filme de Leni Riefenstahl é a constituição de uma 

imagem da memória –  quer dizer, uma perspectiva da memória, e não mais pela memória71.  

 Se, continuando com a autora, “...É uma das características das ‘imagens imaginadas’ 

representar os objetos de viés, visto do alto, em plongée: este ponto de vista facilita[ndo] uma 

apresentação precisa do conjunto, podendo evitar em grande parte a interrupção de linhas...”, em 

O Triunfo da Vontade as câmeras altas, com panorâmicas e perspectivas não mais servem para 

caracterizar a “imagem imaginada”. Ao contrário, elas oferecem uma gravura formal e um clichê 

da fantasia de dominar o tempo, quando na tela surge um conjunto arquitetônico de Nuremberg no 

                                                           
70 Quando a vemos, trata-se de grandes portões, como no castelo de Nosferatu, ou na 
entrada da cidadela dos judeus, em O Golem, de 1920. Não apenas essas duas cidades têm 
esse tipo de edificações. Cito-as apenas por comodidade. 
71 O contraponto é sempre a citação de Eisner. 
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qual “os traçados” de homens marchando atam, tecem, desenham e prolongam as linhas medievais 

que sintetizam o sonho da circulação que se acredita perfeita, ritmando o tempo no espaço. 

Contudo, depois de assistirmos a O Gabinete do Dr. Caligaris, O Golem e Nosferatu, 

principalmente, em que o horror espreita pelas janelas das casas e um ser que transita entre vários 

mundos (caso de Cesare, Nosferatu, Golem) está prestes a invadi-las, ou delas sair, espalhando o 

pânico, o que se vê na Nuremberg de Leni Riefenstahl são pessoas saindo pela janela, em direção 

ao sol, “num heliotropismo” que transforma o mês de setembro numa inusitada manifestação 

“primaveril”, em que os seres humanos, pendurados nos balcões, enfeitam a cidade, assim como, 

de maneira geral, as fitas, as bandeiras, e os adornos espalhados pelos prédios. 

Aliás, é muito instigante a idéia de “heliotropismo” nesse filme de Leni Riefenstahl, 

estabelecendo o contraponto com todas as sombras da tradição cinematográfica alemã (seja ela 

“expressionista” ou “de “rua”). Como se vê num plano geral das casas (entre os 1:15’41’’ e 

1:15’52’’), os espectros debruçados nos batentes são na sua maioria de mulheres – deve-se 

perceber que a câmara não penetra pelas casas, ao contrário, olha através delas (mencionei isso nos 

capítulos iniciais, quando trabalhei o ambiente tépido e feminino do lar alemão, em sinal de 

absoluta aceitação ao Führer). Afinal, no batente ou nos balcões em que as mulheres aparecem 

debruçadas, a ameaça da invasão de Nosferatu, ou de sedutores inconseqüentes, como o Fausto 

rejuvenescido que avança sobre Greta, é substituída, em O Triunfo da Vontade, por um Hitler 

paterno, noivo e soldado, como o sol para o qual todas as mulheres alemãs parecem se inclinar, em 

entrega72. 

Nessa leitura, até a mão do líder, tomada num primeiro plano e contra um fundo borrado (a 

profundidade de campo está mal definida), parece mais apta à carícia do que, propriamente, a um 

chamado ditatorial e autocrático73. Certamente, isso causa contraste com a imagem solar de Hitler 

                                                           
72 Vale notar que a cineasta não prestigia a platéia que vai ao desfile e está sentada nas 
arquibancadas. No entanto, as pessoas se acotovelando na rua, exalando felicidade (como 
é o caso das mulheres, num enquadramento muito significativo, que deve ter causado 
profundo impacto, à sua época, aos 1:28’17’’), e aquelas nas janela, acenando, merecem 
tomadas generosas, em que são vistas mulheres, na maior parte dos enquadramentos. Num 
olhar muito impressionista da minha parte, diria que os homens focados na multidão que 
perfaz a assistência parecem sucumbir ao estereótipo do feminino, surgindo assustados e 
inquietos (o que é realçado pela calvície e o uso de óculos). 
73 Um plano no qual aparece apenas o braço estendido do líder pode ser facilmente 
encontrado em inúmeros sites da WEB que trazem imagens do nazismo (afinal, como 
Susan Sontag lembrava, as referências aos ícones do fascismo fascinavam nos anos 
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(particularmente, nesse bloco, ela ocorre aos 1:26”31’’), uma vez que o ângulo e a posição da 

câmera (de baixo para cima e quase perpendicular ao corpo do Führer) compõem muito facilmente 

a imagem “arquetípica” do herói forjado na tela – seja este fascista ou não, forte ou fraco, gordo ou 

magro, alto ou baixo, feio ou bonito, como é o caso de Getúlio Vargas e Joseph Stalin, para ficar 

com os mais famosos. Se não foi a cineasta alemã quem inventou esse tipo de “plano”, ao menos se 

pode afirmar que os grandes “filmes da época”, quer dizer, entre 1934 e 1939, assim viriam a 

construir seus heróis, como o Alexandre Nevsky, de Eisenstein, realizado em 1937 e sob a 

exigência e tutela de um Stalin que já conhecia e admirava o trabalho da cineasta alemã74.  

No entanto, por mais que esse enquadramento heróico dialogue com os inúmeros outros 

planos que promovem a grandiloqüência do Führer alemão nesse filme, isso não anula, senão 

realça, a mão, até certo ponto infantil, estendida, mas não rigidamente, num corte no qual só ela 

existe – diferente de outros, portanto, nos quais aparecia soberana no alto da tela e sob a qual 

passavam bandeiras, estandartes e homens uniformizados. Chamo a atenção para isso pois nesse 

ponto do filme a mão de Hitler mais parece estendida, em busca de enlace, do que comandando75. 

Nesses termos, portanto, a nação alemã que havia sido afastada (alienada) do seu passado sagrado 

e mítico (com a prevalência de elementos racionais e burocráticos de administração pública, 

                                                                                                                                                                                 
setenta e, hoje, pelo jeito, continuam fazendo muito sucesso). No entanto, para uma 
referência visual de uma mão estendida diferente da encontrada em Leni Riefenstahl, mais 
“dura”, “protetora” e “máscula”, ver o livro de David Welch The Third Reich: Politics 
and Propaganda.  
74 Alexandre Nevsky é apontado, normalmente, como tendo forte influência de Fritz Lang, 
de Os Nibelungos (tanto a parte I quanto a parte II). Para ser rigoroso, essas duas obras de 
Lang deixam suas marcas em O Triunfo da Vontade, não apenas pela direção da multidão 
mas também por outros elementos, como os implacáveis tocadores de trombeta, tomados 
contra o céu. No filme de Eisenstein, a presença do diretor alemão parece ser muito mais 
perceptível, seja pelos uniformes teutônicos, os elmos, o enquadramento dos sinos 
balançando, etc. No filme de Leni Riefenstahl, os sinos estão ausentes (com exceção de 
batidas em off, no nascimento da primeira manhã após a chegada do Führer), porém, o 
príncipe Alexandre Nevsky está muito mais para o herói de Riefenstahl do que para o 
Siegfried de Lang. Como já mencionei, Stalin já havia se deixado fascinar pela obra da 
Penthesilea alemã, e, portanto, quando decide permitir que Eisenstein filme a famosa 
Batalha de Peipos (no século XIII), sua preocupação gira em torno do cinema como 
termômetro da “moral” do povo russo.  Para isso, o líder soviético colocou Pavlenko e 
Vassiliev (co-autor e co-diretor, respectivamente) para tutelarem Eisenstein. Infelizmente 
para o diretor russo, que constrói uma ópera cinematográfica com a música de Prokofiev e 
a fotografia de Eduardo Tisset, seu filme, inundado por elmos e bandeiras brancas 
(pintadas com uma cruz que lembra, em muito, as suásticas de O Triunfo da Vontade), 
tem sua estréia popular proibida em virtude do acordo (pacto) entre Hitler e Stalin – em 
agosto de 1938. 
75 Fiz referência a essa imagem como a entidade Afabilidade, no prólogo deste capítulo. 



 285

exigidos por uma sociedade capitalista, em detrimento daqueles ligados ao sangue e ao solo), vê 

nascer de seu seio um homem do povo, simples e “duro” (quer dizer, afastado do sensível, dos 

chamados do corpo, assexuado e fiel, ao extremo, aos princípios morais nos quais acreditava) que 

se apresenta como líder triunfante para a reconquista da Alemanha. 

Assim, a noiva prometida em casamento para o herói que vencesse todos os obstáculos 

colocados como entraves à felicidade plena da nação não seriam as massas ou os segmentos de 

massa organizados, mas a cidade de Nuremberg. Todavia, bem entendido, não a Nuremberg, mas a 

imagem de tempo construída por Leni Riefenstahl e seus cinegrafistas, a partir dos 

enquadramentos, planos e decupagem, de modo geral, apresentando-a como a ruína de um passado 

adormecido que sonhou com a chegada do príncipe libertador76 - e, ao despertar, assomou no 

presente. Esse “esquema”, de fato, não era estranho à cineasta que, dois anos antes, havia dirigido 

A Luz Azul, filme por ela mesma protagonizado e que narra uma lenda cuja moral geral se refere à 

invasão dos valores citadinos nos recantos sossegados dos aldeões que vivem em torno das 

montanhas européias. Entretanto, nessa obra, ao contrário de O Triunfo da Vontade, as janelas, que 

também desempenham papel fundamental na decupagem, ao invés de se abrirem, vão se fechar em 

virtude do aparecimento da lua cheia no céu, momento propício para o reflexo inquietante e 

demoníaco da luz que rebrilha das montanhas. No filme de 1934, porém, não se trata mais da 

chegada de um estrangeiro (no filme de 1932, como se pode perceber, a aldeia fala italiano, o 

visitante, um austríaco, alemão), mas de um filho da terra, ainda que tenha vindo de Linz. 

A chegada do avião à cidade, alhures comparada ao abraço protetor da águia, tinha todas as 

conotações de um casamento, embora a realização cinematográfica de tomadas desse gênero já 

tivessem sido feitas por Walther Ruttmann, parceiro de Riefenstahl no início da execução de O 

Triunfo da Vontade, no “experimento” Berlim: Sinfonia da Metrópole - só que, ao invés de 

Nuremberg, a cidade sobrevoada era a capital alemã. O que determina a diferença de Riefenstahl 

diante de Ruttmann, no entanto, são os dois elementos que ela coloca em jogo nas imagens aéreas: 

                                                           
76 Penso que o padrão dessa interpretação se coaduna melhor com a história de “A Bela 
Adormecida” do que com as óperas de Wagner (principalmente a tetralogia wagneriana de 
O Anel dos Nibelungos - Der Ring des Nibelungen - composta por I. O Ouro do Reno 
(Das Rheingold), onde, após desobedecer Wotan, Brunhilde, a chefe das Valquírias, é 
condenada ao exílio do sono, até a chegada do seu salvador, no caso, alguém tão ou mais 
corajoso que ela, Siegfried, filho de Siegmund e Sieglinde) ou com os filmes de Fritz 
Lang (no qual Siegfried conquista a Valquíria para cedê-la ao irmão de sua amada, 
Kriemhild).  
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as nuvens (tomadas, aqui, como os véus que envolvem o lugar habitado pela prometida77), e a 

sombra da nave projetada sobre as colunas marchando no chão da cidade. 

Assim, a primeira tomada de Nuremberg apresenta-a como uma cidade dos contos de fada, 

muito diferente da tomada descritiva de Berlim, feita por Ruttmann, até porque a idéia da cineasta 

não era caracterizar o turbilhão de uma metrópole, mas os aspectos “mais conservadores” de um 

“condado” (é possível reparar que a música leve desenha mais o aspecto bucólico de um lugarejo 

do que a incandescente vida de uma grande cidade)78. Em linhas gerais, as nuvens, presentes em 

quase todas as aberturas do filme, inclusive atrás da grande águia, ainda nos créditos, nesse último 

bloco parecem ganhar o seu sentido mais forte, qual seja, a do véu da noiva desposada por Hitler. 

Se, de algum modo, como sustentou Eisner, o desenho das linhas oblíquas ou as ruas 

escuras poderiam alimentar a imagem de uma “perfídia do objeto”, a transformação da cidade em 

cenário, por Leni Riefenstahl, esquadrinhada em cada esquina por suas câmeras, parece ter liberado 

o mundo orgânico das sombras oblíquas que o obscureciam trazendo de volta o “adocicado 

alemão” na forma de um conto de fadas. A rua se torna palco e, pelo cinema, será o lugar em que 

se desenrolará os grandes espetáculos. A perfídia, por sua vez, deixará de estar escondida no 

oblíquo e na escuridão e, a partir de agora, viverá sob o sol. 

5.7 A tomada das ruas 

 De fato, pode-se dizer que mesmo antes do nazismo e dos seus congressos 

“cinematográficos” (termo por meio do qual as pessoas se referem a tudo aquilo que tem um 

caráter emocionante, dramático, fascinante, inacreditável, etc.), o cotidiano das ruas já havia sido 

                                                           
77 As prometidas de todas as histórias, estejam dormindo ou não (como é o caso da versão 
de Siegfried, a primeira parte de Os Nibelungos, de Lang), estão protegidas por folhagens, 
armadilhas naturais ou mágicas, fogo, névoa, etc.. No caso da Nuremberg, a invectiva do 
avião contra as nuvens revela a cidade em festa, à espera de ver se cumprir a profecia. 
Esse enredo, insisto ainda uma vez, está presente em todo o filme da Penthesilea alemã.  
78 A cidade criada pelo gênio artístico cinematográfico de Fritz Lang em Metrópolis, é 
claro, é o oposto da construção que faz Leni Riefenstahl. Todavia, provocativamente, 
pode-se insinuar, e isso não é de todo sem sentido, que a imagem que a cineasta tem de 
uma grande cidade seja uma Metrópolis (de Lang) apaziguada. Por exemplo, ao final do 
filme do diretor, ocorre de o filho do desalmado patrão levar a termo a luta de classes 
selando um aperto de mão grotesco entre seu pai e o líder dos operários. De certo modo, o 
discurso de Hitler aos homens-trabalhadores-soldados deu som ao que era mudo em Thea 
von Harbou (roteirista de Lang). Após o ápice da tecnologia denunciada pelo filme mudo 
de 1926, e a conseqüente visão complacente com o qual termina, O Triunfo da Vontade 
parece desdobrar o tema, resolvendo os conflitos pela re – ligação do homem à terra – os 
homens-trabalhadores-soldados, relembremos, estão com suas botas fincados na terra. 
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descoberto como palco da história. As barricadas de Paris, no século XIX, e a conseqüente reforma 

pela qual passou a cidade, ou a reforma do Rio de Janeiro, no início do XX, pelo prefeito Pereira 

Passos, e a trágica Revolta lá presenciada, já haviam mostrado a enorme capacidade que têm as 

ruas de aumentar a “densidade emocional” dos acontecimentos. 

Como já mencionei, na Alemanha de Weimar, as ruas foram o lugar privilegiado das 

decisões políticas mais importantes do século. Desempregados, heróis de guerra desprestigiados, 

soldados inutilizados, funcionários públicos sub-remunerados atuavam nelas durante o dia, a sua 

revolta que oscilava, politicamente, entre dois eixos ideológicos muito distintos: o 

conservadorismo extremado da reação nacionalista contra o capitalismo e o radicalismo da opção 

revolucionária de esquerda, cujo exemplo era a ação russa de 1917. 

No filme Berlim: Sinfonia da Metrópole, numa tomada do alto, em que as boinas e os 

chapéus oferecem a metonímia dos espectros masculinos que rondam a cidade, Walther Ruttmann 

filmou, numa esquina da cidade, o início de uma confusão que atrai pessoas nervosas de todos os 

lados, como se os ânimos estivessem acirrados e aptos para explosão de ódio que o viver em 

sociedade gera79. Nesse campo de batalha, a ação dos “espartaquistas”, o assassinato de Rosa 

Luxemburgo, a tentativa de uma revolução vermelha, bem como o nascimento das brigadas 

paramilitares, com seus mártires e heróis, vão oferecendo a intrigante fisionomia de uma “guerra 

civil” permanente à cidade80. É como se ela tivesse se tornado a encarnação do próprio Golem, 

gigante de pedra que, segundo a lenda judaica, depois de invocado para realizar determinada tarefa, 

deve ser devolvido às trevas, pois senão começa a agir por conta própria, contra aqueles que o 

exortaram. 

                                                           
79 Duas observações: 1. Essa última idéia é de Freud e está presente em O Mal-estar da 
Civilização – esse médico, aliás, participa da mudança de eixo pela qual passam as 
grandes cidades, de manifestações de cultura para o cenário de barbárie (Viena, nesse 
momento, é o exemplo mais citado); e, 2. Pouco importa se Ruttmann “arranja”, a briga, 
ou não, o que importa é que sempre quando nos são apresentadas seqüências de como era 
a Alemanha durante a década de 20, normalmente esse trecho de filme é que é mostrado – 
ainda que raramente a fonte seja citada.  
80 O filme M – O Vampiro de Dusseldorf  é uma ótima referência para o enfrentamento 
entre o legal (da superfície) e o paralegal (dos infernos da cidade), como se dois domínios 
tivessem rachado a cidade ao meio, engolindo, vorazmente, a população que sobre ela 
apenas vive, e não atua: como é o caso das crianças mortas, que todos acreditam ser obra 
do submundo do crime, mas que é, na verdade, perpetrada por um pedófilo que não 
pertence a nenhum dos mundos: é simples e respeitável ao mesmo tempo em que é 
monstruoso e desprezível. Breve, isso se tornaria comum, ou seja, a superfície tomada 
pelos delinqüentes e o submundo por aqueles que resistiram ao nazismo. 
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Todavia, se há enfrentamento, há vitórias, conformações, verdades nascidas de 

interpretações mais competentes (nem sempre as melhores ou as mais fortes, diga-se), e se a rua foi 

o palco dessa luta, ela assistiu a prevalência de uma forma de atuação que se mostrou mais eficaz 

na relação que estabeleceu com as hordas de desempregados que foram disputadas até às últimas 

conseqüências por militantes portando estandartes, entoando canções, e monitorando as ruas das 

grandes cidades. O que era o domínio do público, de Weimar, passou a ser o cenário privilegiado 

no qual se realizava a luta pelos corpos  e as mentes dos cidadãos. 

Nesse sentido, e por essa perspectiva, não é estranho o grande intercâmbio ocorrido entre os 

soldados do NSDAP e do KPD81, uma vez os cenários, a roupagem e mesmo a coreografia 

utilizada por ambos serem muito semelhantes. Claro, seria imprudente e mal-intencionado associar 

aos nazistas a obra de Piscator, Slatan Dudow, Bertold Brecht, entre outros. Entretanto, não se está 

a dizer que os criadores de formas de manifestação política – comunista - são nazistas, por 

descuido. Antes, quero salientar que a rua tornada cenário não reconhece mais o significado (o 

conteúdo) das cores e das canções de nazistas e de comunistas, mas, apenas, a sua forma. Não 

quero dizer, também, que Walter Benjamin estava equivocado ao estabelecer uma alternativa, que 

seria a “politização da arte”, à “estetização da política” abraçada pelos fascistas. Ao contrário. 

Penso, justamente, na eficácia que a primeira logrou sobre a segunda, alçando a estetização da 

política para o campo do entretenimento. 

Historicamente, são contemporâneos o momento em que Piscator fundou o seu teatro 

proletário82 e outras formas de elaboração cultural ligadas à luta operária - inclusive utilizando para 

isso o cinema - com a ação das várias brigadas conservadoras, nascidas do ressentimento de derrota 

alemã, e que utilizaram a rua como o espaço a lhes garantir, simultaneamente, a “identidade” (pois 

ambos alegam estar ao lado do povo alemão, desempregado e “despejado” na circulação infernal 

das ruas) e o “motivo para a ação” (lutarem contra o status quo). Do lado comunista, numerosas 

                                                           
81 (Kommunistische Partei Deutschlands). O NSDAP não teve esse nome desde a sua 
aparição na vida pública, mas isso não interfere na argumentação desenvolvida. 
82 O exemplo mais representativo do esforço comunista, a esse respeito, segundo Palmier, 
foi a Agit-prop, que pretendia conquistar as massas de modo a levá-las à revolução. O seu 
procedimento, em consonância com a ação do Partido Comunista, baseava-se na utilização 
de grande número de meios artísticos (canções, teatro, cinema, etc.) elaborando temas 
como o militarismo, a opressão cotidiana e o terror. Invariavelmente, a repressão era feroz 
por parte do governo (cf. Palmier, 1983: 47). Dos filmes desse momento, vale citar Kuhle 
Wampe, de Brecht e Dudow. 
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manifestações artísticas agitaram Berlim em atos estratégicos, com apresentações em trens, usinas, 

etc., com o intuito de fustigar o sentimento de revolta e, ao mesmo tempo, esclarecer a legitimidade 

do partido e da ação revolucionária. Entretanto, e é isso que deve ficar claro, essa tentativa de 

legitimar a ação revolucionária pelas manifestações de rua chegou ao paroxismo. Se, como Palmier 

afirma, as representações comunistas contavam com artistas, protegidos pela massa que acorria 

para assisti-los contra a ação da polícia, a mesma massa não tardará em confundi-los com aqueles 

outros que lutavam por uma “Alemanha melhor”, e que também estavam nas ruas, marchando e 

cantando – muitas vezes as mesmas canções83. Havia diferenças, sem dúvida. Ao estudar as 

manifestações desse período, o pesquisador Jean-Michel Palmier menciona a intervenção 

“espetacular” das Agit-prop, por meio da qual os comunistas se esforçavam em politizar os 

trabalhadores, fazendo-os rir (Palmier, 1983: 47)84. Entretanto, mais que nunca faz-se necessário 

lembrar as palavras de Reich a esse respeito, para quem: 

 “Tornava-se cada vez mais claro que, ao limitar o debate aos processo de 

crise socio-econômicos objetivos (modo de produção capitalista, anarquia 

econômica, etc.), a propaganda política de massa não atingia ninguém além da 

minoria daqueles que se encontravam já incorporados à frente da esquerda, 

que não bastava colocar em primeiro plano a miséria material, a fome das 

massas, pois isso faziam todos os partidos políticos, e até a igreja; e finalmente 

o que aconteceu foi o triunfo, no mais profundo da crise e da privação, da 

mística do nacional-socialismo sobre o socialismo científico.” (Reich, 1974: 11 

– grifo do autor).  

Dessa perspectiva, pouco importa fazer rir se as referências estão circunscritas àqueles já 

incorporados à propaganda de esquerda. Ironicamente, até no riso os nazistas parecem ter levado a 

melhor sobre os comunistas, pois o fazer rir dos primeiros era sempre uma gargalhada sobre os 

                                                           
83 Algumas canções proletárias “vermelhas” foram facilmente incorporadas pelos 
trabalhadores que marcharam com Hitler (não sem antes queimar, solenemente, como diz 
Palmier, todos os “discos vermelhos” em circulação – cf. Palmier, 1983: 47). As canções 
nazistas não são novas e, na sua maioria, tem forte inspiração militar e patriótica, 
compostas no tempo de Bismarck, além de muitas recuperadas aos comunistas, nas quais 
substituíam algumas palavras, como o Horst Wessel Lied, hino do partido nazista (cf. 
informações de Palmier, 1983: 73). 
84 A “Agitrop” e a “agitki” faziam a propaganda voltada para a frentes de batalha na 
Rússia. 
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problemas naturais, no sentido de biológicos, do outro – ser judeu ou negro, por exemplo. Some-se 

a isso o fato de os artistas do KPD estarem vestidos como as suas personagens e representarem 

uma peça, ao passo que os militantes do NSDAP atuavam uniformizados e se apresentando 

“seriamente” ao povo alemão, pois a máscara de sisudez de seus líderes muito facilmente se 

confundia com a seriedade que a situação de penúria exigia, fazendo dos seguidores de Hitler, por 

exemplo,  atores-personagens-militantes muito mais eficazes para conquistarem a cinedramaturgia 

oferecida pelas ruas. Assim, os “atores” principais do NSDAP, especialistas em rir das 

características físicas dos outros, teriam “entendido” que montar um palco e representar, na cidade, 

seria, já, um pleonasmo. Graças à sua postura política, sisuda e séria, teriam conseguido 

“naturalizar” os problemas sociais85, tornando-os inteligíveis para a grande maioria da população. 

Todavia, muito foi dito sobre a força do discurso “simples”, capaz de chegar ao coração do 

“homem comum”. Resta, no entanto, explorar mais a figura do ator no filme de Leni Riefenstahl. 

Afinal, se ela conta uma história que trafega entre o conto de fada e o épico, no filme, mais do que 

apenas a figura do Führer alemão, deve haver um ator que desempenha o seu papel. 

5.8 – O papel do herói 

 Para entrar logo na discussão deste último tópico do capítulo, é bom que se diga que o 

jovem pintor de Linz, o cabo ferido em batalha e o futuro guia da nação ariana não era, de fato, um 

ator. Antes, um espectador das salas de ópera (embora Speer duvidasse disso) e das de cinema. 

Dentro dessa perspectiva, o escopo da discussão a seguir não será igualar o trabalho do ator à 

atuação dos líderes de massa, e nem vice-versa. Contudo, não pode passar despercebida a simbiose 

entre o chefe político e a câmera, realçando a “naturalidade” daquele diante desta. Nesses termos, 

será explorado mais uma vez o poder de oratória86 do líder, conquanto seja, agora, realçado um 

                                                           
85 Quero dizer, tornou os problemas uma questão de natureza, como, por exemplo, a raça. 
Como se sabe, o problema do mercado financeiro e da especulação que arrasta a 
população alemã à miséria é tratado, pelos nazistas, como uma questão racial, associada 
aos judeus. 
86 Segundo depoimento de Veit Harlan, Hitler teria dito ao famoso ator de O Anjo Azul:  
“Veja, senhor Jannings, quando me encontro diante da multidão e discurso para ela, 
minha respiração se assemelha à inalação. Nesta fase, meu poder de defesa em plena 
atividade ... jamais atirarão contra mim, tudo acontecerá de acordo com meu desejo na 
medida em que farei funcionar meu poder de dissuasão.” (Veit Harlan, apud Virilio, 
1993: 128). Segundo Harlan, o poder hipnótico do Führer não advinha da imagem, pois 
mesmo pessoalmente era percebido. O mesmo notou a autora da biografia crítica de 
Albert Speer ao salientar que: “Mesmo vendo Hitler em velhos cinejornais e escutando 
seus discursos, é quase impossível hoje em dia entender o extraordinário fascínio que ele 
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outro aspecto: a aproximação da grandiloqüência dos gestos “calculados” do Führer e o seu 

impacto como “ator cinematográfico”, enquanto pontuado e sublinhado pela câmera de Leni 

Riefenstahl. 

É certo que Hitler foi muito mais impressionante diante das câmeras do que qualquer outro 

político de sua época. Diferente dos outros, Hitler talvez tenha sido o primeiro a se deparar com 

uma câmera “irriquieta” e “participante”, distante portanto dos ângulos burocraticamente 

planejados e, por isso mesmo, colocado àquilo que Goebbels chamou de superexposição 

desnecessária. Também é certo que nenhum outro teve, ao seu tempo, uma cineasta como Leni 

Riefenstahl, uma indústria cinematográfica repleta de técnicos excelentes, e um filme feito só para 

si, como é o caso de O Triunfo da Vontade - e, levando em conta a interpretação desenvolvida até 

aqui, este era muito mais que um mero “registro” do congresso do NSDAP, muito mais próximo de 

um conto de fadas habilmente tramado pela cineasta e na qual o Führer pôde atuar como noivo, 

príncipe do povo, líder de guerra, professor, o primeiro dentre os jovens, o sacerdote místico, etc.. 

Tudo somado, e mesmo não deixando de contar as grandes produções históricas no cinema, até 

1934, que falavam menos do herói de um povo do que da suntuosidade da época à qual estavam 

referidas, nesse filme, o caso cineasta-ator parece ser único nessa conjugação paradoxal (de): um 

grande filme épico versando sobre um indivíduo ainda vivo e chefe de uma facção política que, 

dois anos antes, havia sido eleita por maioria simples de votos. 

Y. Iotman, ao comentar  o “Problema do actor de cinema” (Iotman, 1978: 147-62), aponta 

como em alguns casos um ator acaba por constituir aquilo que ele chama de  um “texto” próprio, 

muita vez impondo a sua escolha a determinados produtores, diretores e, noutros casos, tendo, até, 

filmes produzidos especialmente para o seu “papel”, como foi o caso de Jean Gabin, ator que 

encarnou a idéia do herói trágico da década de 30, na França, passando por vários diretores de 

diferentes concepções estéticas como A Grande Ilusão (de Jean Renoir, em 1937) e Quais des 

                                                                                                                                                                                 
exercia sobre as massas. Condicionados qual estamos agora a freqüentes confrontações 
com personalidades públicas, e considerando-se que a maioria delas é assessorada de 
forma inteiramente profissional – o que faz as coisas que lhe dizem respeito perderam 
praticamente toda a pessoalidade – a crueza da locução de Hitler parece ridiculamente 
amadora nos dias atuais.” (Sereny, 1998: 151). Entretanto, nenhum cinejornal se compara 
a O Triunfo da Vontade de Leni Riefenstahl, a primeira “profissional” a se dar conta, 
ainda que sem muita clareza sobre o fato, de que tudo pode ser transformado num grande 
show... e as pessoas, em “atores”, diante das câmeras.  
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Brumes e Le Jour se Lève (ambos de Carné, em 1938 e 1939, respectivamente)87. É claro que o 

Führer não construiu seu papel em inúmeros filmes; no entanto, por mais que seja possível 

encontrá-lo em vários cinejornais, foram somente as câmeras desse filme que melhor expressaram 

o que pode ter sido o Führerprinzip (ainda que inadvertidamente, como mostrei no primeiro 

capítulo). Por isso é ilustrativo o que diz Erwin Leiser, citado pelo historiador Luis Nazário, 

quando se refere à maneira como Riefenstahl rodou e montou a imagem de Hitler: “(...) Nenhum 

ator era julgado digno de personalizá-lo. Nenhum outro filme sobre ele era mais necessário. 

Nenhum outro projeto foi elaborado.” (Erwin Leiser, apud Nazário, 1983: 51). 

Ainda que se possa concordar com o historiador David Welch, que assim dimensiona a 

importância do filme de Leni Riefenstahl: 

   “O Triunfo da Vontade foi uma combinação de realidade e estilização mas, 

acima de tudo, foi uma obra-prima do timing. O documentarista Robert Vas 

argumentou que o que faz um filme propaganda verdadeiramente grande é o 

reconhecimento do momento certo, o ponto preciso no qual ele pode afirmar-se 

mais eficazmente. Projetando a imagem do líder forte para uma audiência que 

tinha vindo de associar a República de Weimar e o Tratado de Versalhes com a 

                                                           
87 No caso de J. Gabin, “O mito do herói duro e terno, corajoso e com um destino fatal, 
por ele criado e que não era a personagem de um filme, mas um facto da vida cultural da 
França nas vésperas da Segunda Guerra Mundial.” (Iotman, 1978: 158). O mesmo pode 
ser notado em casos como o de John Wayne, nos mais famosos Westerns (ao lado de uma 
“ética pragmática” de lealdade diante dos homens e da natureza em luta constante contra 
uma moral sistêmica e que colocava o indivíduo inerme diante das regras; ou o caso de 
Marcello Mastroianni, que estabeleceu um “jeito de ser” do intelectual desesperançado e 
ausente de si, esguio, magro, com as mãos no bolso, fumando e publicando livros (A 
Noite, Itália / França, 1960, de Antonioni, sobretudo); Henry Fonda, herói americano 
acima de qualquer suspeita que, na década de 60, com Sergio Leone, principia sua própria 
desmistificação atuando como o homem de olhos azuis duros e frios que fuzila uma 
criança a sangue frio (Era Uma Vez na América, EUA, ); ou ainda Ana Magnanni, 
retratada por Rossellini como “a mamma a que todos os romanos estariam ligados por um 
cordão umbilical”. Isso aconteceu, também, com a Leni Riefenstahl dos filmes de 
montanha de Fanck (e de Pabst). Voltando a Yuri Iotman, ele adverte que a imagem do 
homem no écran “aparece como uma mensagem de enorme complexidade”, mas como a 
arte não apenas transmite informação mas dá os meios para apreendê-la, conclui: “O 
homem, cuja estrutura no ‘écran’ é complexa, torna assim também mais complexo 
intelectual e emocionalmente o homem que está na sala (inversamente, uma estrutura 
primitiva cria um espectador primitivo). Nisso reside a força da arte cinematográfica, 
assim como a sua responsabilidade.”  (Iotman, 1978: 162-3). No caso do chanceler 
alemão, ele era símbolo do homem comum e, portanto, este era o seu público. Sua 
mensagem era simples para ser facilmente entendida. 
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ignomínia nacional, O Triunfo da Vontade representa o triunfo da auto-

realização sobre a hegemonia imposta pelos estrangeiros.” (Welch, 1985: 

151), 

Vale a pena ressaltar que o projetar na tela de uma imagem, capaz de representar a auto-

realização (em forma de revanche) de todo um povo, só pode ser obra de uma cineasta que tenha 

sob sua batuta um “ator” que saiba estar diante da câmera – desde as fixas e móveis até as que 

trazem consigo um enquadrador, ou estejam acopladas a outros dispositivos. Assim, a seqüência 

que vai de 1:32’53’’ – águia inclinada, debruçando-se como mãe protetora sobre a assistência no 

ginásio ou, se se quiser, prestes a levantar vôo – até os derradeiros momentos do filme, é o 

exemplo da simbiose de um político que “sabe” estar diante das câmeras com uma cineasta capaz 

de proporcionar à sua imagem uma decupagem adequada. Não por outro motivo os gestos e as 

feições de Hitler encontrariam apoio no manejo competente do arsenal mecânico e tecnológico de 

Leni Riefenstahl que, contemporaneamente ao fato de decupar, pela primeira vez, a imagem de um 

líder político, e de ter “construído”, como bem quis (inclusive!) o seu último discurso, não apenas 

o apresentou ao mundo como, também, lhe deu, na tela , a dimensão sagrada do herói. 

Destaquemos o último discurso do líder. Essa seqüência tem início com a entrada de Hitler 

e seu staff no (provavelmente) ginásio, ou auditório, no qual já o espera uma grande multidão, 

sentada e, em grande parte, uniformizada. Obviamente, eles não entram em fila indiana e a câmera 

captura-os desde o alto, pelas costas, deixando transparecer uma certa leveza e displicência nos 

gestos, como se eles estivessem acabando de sair de um restaurante depois de uma demorada 

entremesa. Na decupagem de Riefenstahl, o quadro será aberto e finalizado com uma tomada sobre 

a multidão, mediado pela imagem de Hitler, olhando e saudando docemente uma platéia que foge 

por todos os lados do écran88. Em seguida, entram os estandartes carregados pelos SA numa 

circunvolução que lembra muito o desfile aberto no Luitpold Stadium, no qual as suásticas 

encimadas pelas águias douradas se deslocam até encontrarem o seu lugar, atrás e ao redor do líder. 

Entrementes, quebrando o ritmo marcial que a tela adquiriu com a circulação dos estandartes, há 

uma tomada em “razoável”  grande plano colocando na tela inteira o auditório completamente 

                                                           
88 Entre os 1:34’00’’ e 1:34’10”. Durante a decupagem dessa seqüência, vale notar o 
contraste entre o silêncio e a ovação da platéia, como se ambos desenvolvessem um 
diálogo que pontuasse as “deixas” do ator principal, como se ela também fosse,  não um 
coro, mas a atriz com a qual Hitler contracena. 
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lotado89 (realçando o claro-escuro dos ambientes internos, normalmente prejudicado pelos fachos 

dos holofotes jogados sobre a platéia, com isso fazendo brilhar a águia “dourada” pousada sobre as 

bandeiras, de modo a contrastar a “massa circulante”, que não para de “jorrar” desde o fundo da 

tela, com aquela “massa parada”, à margem do movimento, que não apenas observa como, 

também, garante a geometria viva na tela). Todavia, como todo escoar incessante tende ao tédio, 

num ângulo “esdrúxulo” em relação ao fluir da marcha, a Penthesilea alemã, numa tomada 

exagerada de baixo para cima, obterá um efeito dançante - que pode ser percebido em 

aproximadamente 25 segundos (1:35’25 até 1:35’50’’) -, quebrando a circulação infernal com uma 

“dança herética” de estandartes e badulaques no seio da melodia marcial nazista. 

Com a mesma tomada, apresentando o Führer do peito para cima, esboçando um discreto 

foco no rosto cujos olhos projetam o além da tela e, também, para além da platéia, o líder começa 

burocraticamente o seu discurso anunciando o fim do IV  Congresso do NSDAP. Não obstante um 

discurso de encerramento bem como a parafernália montada no auditório (onde ainda irão marchar 

centenas de estandartes) apontem para uma exagerada decoração operística, o cinema de ritmo de 

Leni Riefenstahl, que, segundos antes, fez dançar as flâmulas e pompons nazistas, irá se 

manifestar, mais uma vez, aos 1:37’54’’, quando fizer a câmera – “sorrateiramente”, eu diria – 

correr pela lateral das cadeiras da platéia, de modo a começar a aprumar o foco e colocar-se diante 

do palanque iluminado buscando distinguir a pessoa irrequieta que lá está. Essa rápida passagem, 

aliás, ajuda a cineasta a decupar não apenas a imagem de estátua do líder que, de repente, ganha 

movimentos mais soltos como, simultaneamente, “corrige” o próprio discurso do Führer, cortando-

o e recortando-o de modo a adequá-lo ao dinamismo do cinema. Em outros termos, fica claro nesse 

corte a pouca importância que Leni Riefenstahl dá ao caráter sagrado do discurso ali proferido. Sua 

missão e prazer está em conseguir colocar as palavras do Führer em sintonia com os gritos da 

assistência e com a coleção de trucagens que ela pretende utilizar para fazer desse “documentário” 

(segundo ela mesma dizia) o que Abel Gance havia feito do filme de ação. 

No entanto, por mais hábil que fosse a cineasta, ela não conseguiria forjar os traços 

fisionômicos tão exagerados de Hitler e nem “reproduzir” a naturalidade do seu gestual, típico de 

um líder carismático. Se, como diziam Adorno e Horkheimer, “(...) Toda expressão não-

manipulada se parece com a careta que sempre foi a expressão manipulada – no cinema, no 

                                                           
89 Aos 1:35’08”. 
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linchamento, no discurso do Führer.” (1986: 170), pois a repressão da natureza, pela civilização, 

também reflete a sua história nas feições de sofrimento das pessoas que suportaram essa 

passagem90, o Hitler que ali está é menos um super-homem do que o homem comum, órfão da 

cultura ao mesmo tempo em que é herdeiro dela. Naquele momento, o “ator” não mais 

representa  apenas a si próprio, mas fixa a “dor” de todos os derrotados, inclusive a dele mesmo. 

Por isso nenhum ator poderia se julgado digno de representá-lo, pois teria de ter na face o “pathos” 

do homem comum que se deixa seduzir pelo discurso fácil (que quase sempre pregam o 

linchamento), as pantomimas, a cantoria e os grandes eventos catárticos. Acredito ser interessante 

firmar esse ponto: Adolf Hitler não representa o povo alemão, mas fixa o seu sofrimento nas 

imagens de sua face, ou nos trejeitos loucos atrás do púlpito. E, se é possível dizer que nenhum 

ator conseguiria representá-lo, também poderia ser dito  que a oportunidade de analisar esse rosto 

nos estaria negada se não tivesse sido contada, “em movimento”, pela lente de Leni Riefenstahl91. 

Todavia, a fixação da comoção na face do Führer, embora esta seja muito diferente nos 

vários momentos do filme, só pode ser realizada e percebida pela sua ampla repetição durante todo 

o filme. Ocorre, porém, que esse não é o único detalhe a ser fixado por repetição. Aliás, nem esse 

procedimento é primazia do cinema. A utilização das suásticas espalhadas por toda a cidade de 

Nuremberg, estejam elas inclinadas ou na vertical, o uniforme (seja SA, seja SS) somado à estrita 

disciplina fascista são feitos, já, para facilitar o comportamento mimético (tudo se repete, desde 

                                                           
90 No registro da Teoria Crítica, o termo preciso não seria passagem, mas adaptação, ou 
seja a adaptação a qualquer preço à dor e ao sofrimento, de modo a fazer com que os 
gritos de lamentação sufocados pudessem ser transformados, vivamente, em uivos de 
lancinante expectativa em relação ao presente. Nesses termos, o “Sieg, Hitler. Heil!”, o 
“Heil, Hitler!”, o “Sieg. Heil!”, bem como as canções entoadas nas cervejarias e nas ruas, 
pois o que importa é soltar a voz – nem que seja para as invectivas chulas contra o inimigo 
– não escondem a matéria de que são feitos: o sacrifício da subjetividade que trocou a 
esperança que havia no passado pela adaptação técnica e racional ao presente. Os festejos 
nazistas, por essa razão, seriam, em grande parte, um ritual mágico (mimético) de gritos 
sincronizados que revelariam, ao invés da alegria do estar junto numa comunidade racial, 
uma exposição clara, disciplinada e uniforme do sofrimento represado. Como afirmarão os 
autores: “...a fúria, o escárnio e a imitação venenosa são a rigor a mesma coisa” (Adorno 
& Horkheimer, 1986: 172). 
91 A face sisuda do chanceler do Reich é repetida em vários outros registros. No entanto, é 
única a constituição do “rosto” dessa personagem, nesse ponto do filme, devido ao 
movimento nela presente. Há naquela face sisudez, sofrimento, alegria e prazer, num 
circuito que passa de um afeto a outro, de uma Entidade a outra. Um desvario desses só 
pode ser de um santo ou de um louco. 
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símbolos que se espalham pelas cidades e casas até os slogans, os gestos e os gritos92). Dessa 

perspectiva, o cinema não cria a repetição, embora possa fomentá-la (mimese da mimese) e, 

fazendo isso, fixar gestos e “valores”, tornando-os “familiares”. E se a mimese da mimese é o 

segredo das práticas mágicas, como diziam Adorno e Horkheimer, a eficácia de Hitler como herói 

sagrado, vingador infalível, e o noivo para a prosperidade da nação, em grande medida se deve não 

apenas à repetição dos seus gestos e símbolos (há suásticas espalhadas por toda a cidade), mas à 

imagem que duplica e reduplica essa repetição quando a histeria do líder partidário ganha a tela em 

cuidadosa Montagem, transformando-o noutra coisa, numa imagem, solta e, ao mesmo tempo, 

catalizadora dos mais diversos anseios. Nesse momento, o que se vê no écran, pelos traços que 

escapam aos contornos do rosto do herói, é a imagem de um sofrimento atroz, pedindo vingança, 

desfilando as potências demoníacas que estão tanto no coração do seguidor quanto do seu profeta. 

Importante que se diga, porém, que nem a diretora e nem o cinegrafista teriam conseguido fazer de 

Hitler um ator para a tela. Prova disso são as seqüências iniciais, em que este parece perdido, 

cansado e pouco à vontade. A metamorfose da pessoa comum - sem saber lidar com a presença da 

“objetiva” - para o líder possesso (da benção às bandeiras) e ator, que tem seu rosto desfeito, 

confunde-se  com a nova exigência do líder político contemporâneo, que para conquistar as 

pessoas na massa, deve, antes, conquistar a câmera. 

Se retomarmos o que foi exposto no prólogo deste capítulo, ou seja, que ao rosto se fazem 

dois tipos de pergunta “o que você pensa?” ou “o que você sente?”, poder-se-ia perguntar ao rosto 

de Hitler, nesse discurso derradeiro: o que é que você sente, ressente, deseja? Afinal, não se trata 

de uma face pensativa, como ocorreu durante todo o filme. O rosto sisudo é do pensativo (da 

rostificação), momento no qual o seu contorno é valorizado diante dos detalhes – que têm sua força 

                                                           
92 Sobre a “careta”, de modo geral, o linchamento e o cinema, ver Adorno & Horkheimer, 
1986: 168 e segs. e 170, respectivamente). Em relação aos gestos repetidos, não custa 
salientar que não apenas o corpo, mas toda a circulação na qual ele é colocado, é 
repetitiva, bem como a saudação nazista típica (acompanhada de um grito mágico ritual). 
Nesses termos, o próprio aplauso é um forte elemento mágico sem o qual o sacerdote 
nazista não poderia atuar (atuação esta que na Dialética do Esclarecimento assim é 
julgada: “O Führer, com sua cara de canastrão e o carisma da histeria orquestrada, puxa 
a roda. Sua representação realiza substitutivamente e em imagem o que é vedado a todos 
os demais na realidade. Hitler pode gesticular como um palhaço; Mussolini pode arriscar 
notas erradas como um tenor de província; Goebbels pode falar com a fluência do 
representante comercial judeu que ele exorta a assassinar (...). O fascismo também é 
totalitário na medida em que  se esforça por colocar diretamente a serviço da dominação 
a própria rebelião da natureza reprimida contra essa dominação.” (Adorno & 
Horkheimer, 1986: 172). 
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na composição englobada pelo todo: são os primeiríssimos planos da cabeça, da orelha, enfim, do 

rosto desenhado e envolvente que pontua o “...um só povo, uma só nação, um só Führer: 

Alemanha!”. O rosto que sente, contudo, faz explodir a expressão, intensificando-a de modo a 

fazer com que os detalhes escapem dos contornos, como é o caso do movimento auto-centrado do 

olhar de Hitler, que perde o seu caráter individuante para se tornar um olhar de turbulência – de um 

grande demagogo, de um grande criminoso, de um possesso, um Werther apaixonado, etc.. 

  *  *  * 

Como se pode perceber, não entrei na discussão a respeito da identificação, ou não, do 

espectador de cinema ao ator ou à sua personagem na tela93. Isso porque, para o escopo desta tese, 

importa mais a relação entre a câmera e quem está diante dela, seja uma pessoa comum, um líder 

político ou um ator do que a maneira ou a qualidade da recepção de quem freqüenta as salas de 

cinema. Se, como vimos, o écran pode contar uma história prescindindo do elemento humano e, 

assim, paradoxalmente, torná-lo quase um fenômeno natural, uma pedra, um oceano revolto, etc., 

as mediações necessárias para chegar ao tipo de identificação exigiria grande desvio. Se Bazin 

afirmava que a identificação com Tarzã e com  um padre do interior não são do mesmo tipo, o que 

dizer do antropomorfismo, quando a personagem é o Luitpold Stadium, por exemplo? 

Dando prosseguimento à discussão, cabe perguntar: independente do fato de Hitler ter sido, 

ou não, um ator - ou de ter sido, ou não, transformado em várias personagens para o desempenho 

de um papel dramático primordial na epopéia do renascimento alemão, por obra de Leni 

Riefenstahl -, como foi a sua relação com a câmera? A pergunta procede tendo em vista as 

particularidades já exaustivamente citadas em relação à produção do filme: mesmo com toda a 

cidade repleta de câmeras, inclusive nos altares sagrados do NSDAP, em nenhum momento o líder 

é flagrado olhando “contra” a objetiva, perdendo a cumplicidade que esse “segredo” proporciona 

(como ocorre quando um dos homens-trabalhadores-soldados, “apresentando a pá”, a encara). 

                                                           
93 No registro de André Bazin, para citar o mais conhecido, no teatro e no cinema, haveria 
um corte de matiz psicológico na relação ao ator e ao espectador. Enquanto no primeiro 
haveria oposição mental, decorrente da intervenção consciente de quem acompanha o 
trabalho do ator teatral; no segundo, ocorreria a identificação, conseqüência da fruição 
ocorrer numa multidão de indivíduos solitários (cf. Bazin, 1991: 143 e noa de rodapé da 
164). Essa identificação, caracterizada por Bazin como processo, seria o corte psicológico 
que separa o herói do palco do da tela. A diferença, portanto, deveria ser buscada no 
espectador (que é apaziguado, no cinema; excitado, no teatro), e não numa ontologia 
teatral e cinematográfica (o autor está acompanhando – ainda que criticamente - um artigo 
publicado por Rosenkrantz, em Esprit, de 1937). 
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Sabe-se que a presença da câmera pode determinar uma atitude, uma reação, uma pose94 e, talvez, 

o bom ator cinematográfico seja aquele cuja pose se pareça o máximo possível com uma postura 

“natural” – ou seja, mais natural que a própria naturalidade. 

A atriz Carol Reed disse que o importante não era ser bonita, mas que a câmera se 

apaixonasse por você. Ora, a câmera não se apaixona por Hitler. Ele não é “fotogênico” como as 

grandes estrelas. Melhor seria dizer que o líder sabe que está diante do olho de todos, do coletivo, 

e, mais ainda, do olho que realmente importa, pois é o único capaz de “fixar uma verdade” que os 

olhares dispersos só expressam parcialmente. Acho importante reter esse aspecto do problema. Se 

pensamos a definição de idéia fixa, no registro de Adorno e Horkheimer (1986: 177), como aquela 

que não encontra nenhum apoio firme na realidade, o que a faz insistir e, assim, se tornar fixa, o 

que se vê no filme O Triunfo da Vontade é menos a atuação de um ator (embora as personagens e o 

papel permaneçam) do que a repetição exacerbada da imagem de Hitler e de seus emblemas, ou 

seja, daquilo que o substitui e o presentifica quando ele está ausente no écran: a águia, a suástica e 

a música. 

Deve-se reconhecer o talento da cineasta em elevar a imagem de Hitler a ela mesma, 

multiplicando-a exponencialmente, transformando a superexposição inicial, na qual Hitler é 

fotografado incessantemente no passeio de automóvel, num crescendo de mistério que será 

acentuado nos discursos, principalmente naqueles feitos à noite, e que culminará com o 

desempenho extático do Hitler-sacerdote e do Hitler-apaixonado (das últimas seqüências). A 

superexposição da figura de Hitler, portanto (que pode ser vista como esquartejada e pulverizada 

pelos diversos planos que o recortam), antes de fazer recuar sua força transformou-o num homem 

comum mítico, cuja imagem multiplicada con-sagra  ao invés de desgastar. Eis um dos poderes da 

repetição, um dos “encantamento das práticas mágicas”: de tanto repetir aquilo que não tem apoio 

firme na realidade, a insistência trata de fixá-lo no tempo. Por esse prisma, o filme O Triunfo da 

Vontade não vem suprir a falta de um herói e nem construir o Führerprinzip; vem repetir a 

imagem, duplicá-la e reduplicá-la, de modo a fixá-la95. Nesses termos, o líder alemão não seria o 

duplo ou os anseios da vida e da morte, a saber, a onipotência e a ubiqüidade, no primeiro caso, e a 

                                                           
94 Quando externamos a nossa dignidade construídas às pressas, diante da “objetiva”, 
como dizia Morin, empertigando o corpo, abrindo um sorriso,  para que fique fixado 
justamente aquilo que de menos somos. 
95 Sobre essa acepção do mito, ver Mitologias, de Roland Barthes. 
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imortalidade, no segundo (conforme definição de Morin, 1980: 36), da Alemanha. Antes,  sua 

imagem desintegrada (o seu rosto, a placa refletora) refletiu a desintegração das subjetividades. 

Talvez por isso mesmo a imagem de Hitler se pareça tão pouco com a de um pai ou a de um 

príncipe, e mais  “(...) com cabeleireiros, atores de província e jornalistas chantagistas.” (Adorno 

e Horkheimer, 1986: 220)96. 

Destarte, não se trata de ver na tela um louco discursando97, pois o que importa é causar 

comoção, não baixar a freqüência do movimento, emocionar, impressionar, colocar em turbulência 

o pathos que constitui98 a sua relação com os seguidores. Sem dúvida ele parece um ator com 

                                                           
96 O desenvolvimento do argumento dos autores, pela qual não enveredo, seria dizer que: 
“As associações e as celebridades assumem as funções do ego e do superego, e as 
massas, despojadas até mesmo da aparência da personalidade, deixam-se modelar muito 
mais docilmente segundo os modelos e palavras de ordem dadas, do que os instintos pela 
censura interna.” (Adorno e Horkheimer, 1986: 190). 
97 Dizer dos gestos tresloucados e exagerados para apontar em Hitler qualquer sinal identificador 
de loucura ou estultice é um erro sociológico. Mussolini foi chamado de “palhaço”; Jânio 
Quadros, de bêbado; Lula, de o analfabeto que seduz universitários. Todas essas 
esquisitice, no entanto, ajudam a compor o estranho, esquisito e extraordinário que atuam 
nas palavras, gestos e imagens de um líder. No caso de Hitler, como sustentou Joachim 
Fest,  o seu fascínio não era tributário da sua sensualidade de estilo e ao exagero, “...a 
causa de seu êxito teve origem na calculada combinação de impetuosidade e 
racionalismo. De pé, gesticulando sob a luz dos refletores e pálido como um defunto 
(depois de alguns fracassos inicias, ele passou a discursar à noite), desferindo invectivas 
e acusações, ou quase sussurrando expressões de confiança e declarações de amor em 
seus ouvintes, ele tinha, invariavelmente, um infalível controle sobre si mesmo...” (Fest, 
apud Sereny, 1998: 151). No entanto, o que importa aqui é o nascimento do líder para a 
câmera e para a tela, para o show e para o espetáculo, em suma, para atuar numa 
civilização de imagens clichês. 
98 Dentre os quatro tipos puros de ação social, identificados por Weber, é justamente a 
afetiva aquela que imanta líder e apóstolo. Nesses termos, o pathos está sempre em 
primeiro plano. É o que capta Leni Riefenstahl no rosto de Hitler: dor, alegria, prazer, 
êxtase, sacrifício – enfim, expressões para reforçarem o conteúdo e forma emocional do 
discurso. De maneira geral, isso é dito dos atores expressionistas (“caligarismo”) e, muito 
particularmente, do pedófilo interpretado por Peter Lorre, em M, de Fritz Lang (v. 
Nazário, 1999). Para Nazário, as imagens dos filmes clássicos, localizando melhor, pré 
Cidadão Kane, são mais densas e elaboradas do que a dos modernos, como se quanto mais 
os atores falassem, menos as imagens tivessem algo a dizer. A imprecisão dos segundos-
planos nos filmes clássicos, diz o autor, propõe uma atmosfera que nem toda a 
competência estilística de uma profundidade de campo, como a vista no filme de Orson 
Welles, consegue criar. O progresso tem seu preço, garante, antes de concluir: o 
desenvolvimento da técnica cinematográfica encontrou desenvolvimento “em detrimento 
da expressividade da imagem revelada em cada um de seus fotogramas” (Nazário, 1999: 
94). “Assimiladas pelas estruturas conservadoras da indústria, as revoluções da técnica 
colaboraram na liquidação das correntes de vanguarda que puderam florescer nas três 
primeiras décadas do século. Após a última reunião do Congresso Internacional do 
Filme Independente, em 1933, na Suíça, a crise econômica suprimiu a criação 
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gestos teatrais em cena, e por isso mesmo é buscado pelos binóculos (1:38’39’’, por exemplo) de 

algumas mulheres provavelmente acostumadas à ópera. No entanto, nesse caso em particular, o 

binóculo justifica não a afirmação de que Hitler é um ator de palco, mas o de que ele foi 

transformado num mito, em grande parte, porque soube atuar para as câmeras – afinal, poucos 

conseguiam vê-lo e, mais ainda, sabe-se que todo show nazista nunca deixou de levar em conta os 

“puxadores de claque”, aqueles que pedem aplausos e “fazem a platéia gritar” nos momentos 

adequados. Enquanto ele resplandece diante da suástica dependurada sobre o altar do NSDAP, 

gritando palavras de significados contrastantes, mas de fácil intelecção, como “maioria” e 

“minoria”, “sacrifício” e “felicidade”, por exemplo, seu corpo parece não conseguir conter 

tamanha emoção, obrigando-o a ficar na ponta dos pés (aos 1:39’03’’ o púlpito parece contagiado 

pela empolgação do líder, o primeiro a crer em si mesmo, segundo a lição de sociologia). Em 

seguida, porém, ao mencionar a subordinação dos melhores da raça à liderança nazista, levando a 

mão ao ombro, sobre a suástica, uma posterior tomada de baixo faz explodir na tela um quadro 

impressionante: num trejeito quase infantil e profundamente afetado, os olhos parecem girar e no 

final da frase, ao fazer referência à sua liderança, sua voz muda de tom, como se fosse começar a 

entoar uma cantiga99. 

Outra demonstração desse tipo pode ser individualizada quando Hitler menciona que a 

liderança do Reich deverá resistir milênios por vir, e, de mãos e braços abertos e estendidos, 

mirando o alto antes de afirmar (pois) “...o futuro pertence a nós completamente...” e, portanto, 

“...podemos ser felizes...” – cruzando as mãos sobre o peito. Isso traz de volta a discussão que 

pontuava as derradeiras linhas do item anterior, mas com um elemento novo: o “partido de 

organização dura” e “eterna”, cuja “identidade” lembra “uma ordem religiosa” sabe, de 

antemão, graças às “táticas” que utiliza, que o “futuro” já lhe “pertence”. E é sintomático que em 

                                                                                                                                                                                 
autônoma. As correntes do realismo fecharam o cerco. A cada explosão de subjetividade, 
interveio uma reação da objetividade: contra o abtracionismo, o ‘realismo poético’; 
contra o surrealismo, o ‘realismo social’; contra o formalismo, o ‘realismo socialista’; 
contra o expressionismo, o ‘realismo nazista’ – até que o princípio de realidade triunfou 
no imaginário, impedindo a fruição de um momento de pura fantasia sem a necessidade 
de suportar a monotonia de uma série de imagens comuns, com ações que tendem a durar 
tanto quanto na realidade: os mesmos caminhos da libido reprimida passaram a ser 
refeitos num meio que parecia propício a superá-los.” (Nazário, 1999: 99). De minha 
parte, e tomando Hitler, em particular, é muito provável, mas não certo ou seguro, que a 
composição de sua personagem, para as telas, tivesse seguido o padrão “clássico” e mais 
“expressivo” de representação. 
99 Isso vai dos 1:39’03’’ aos 1:39’25’’. 
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seguida seja feita menção à vacilação das velhas gerações em contraponto (1:43’38’’) à “...jovem 

geração (que) se entregou a nós e é nossa de corpo e alma...” – pois há de se reparar que a 

pronúncia da última frase é acompanhada de uma excitação e um prazer que mais de um 

observador pode chamar de sexual. 

Ora, querer repetir o passado no presente e amarrá-lo ao futuro denuncia um pensamento 

não apenas conservador, mas incapaz de lidar com a mudança, a diferença, bem como consigo 

mesmo100. Entretanto, Hitler vai além. Ao garantir o futuro e cantá-lo, projetando os olhos para o 

infinito como os poetas antigos (aedos) – que, paradoxalmente, por poderem cantar o futuro (pois 

conheciam o passado) eram cegos – ele assume todas as nuances que a sua personagem necessita 

para fascinar a multidão e promover o sacrifício desta: é o herói que lidera, o ator que teatraliza, o 

poeta que canta, o sacerdote que abençoa e, em breve, será o soldado que sacrificará os seus iguais. 

E é como o ator que sintetizou todos esses personagens que, ao final do discurso - e antes que Hess 

possa gritar as últimas palavras de saudação ao Führer, para encerrar o congresso -, que ele será 

aplaudido sem cessar pela assistência, como a exigir a volta do ator ao palco para mais uma vênia. 

É a consagração do Hitler que, agora, ao final do filme, desposa a câmera. 

 Se durante boa parte do filme Hitler cumpriu o papel de herói e era, portanto, a sua 

personagem principal, agora se mostra como ator que diz, abraçando a donzela salva: o futuro nos 

pertence... já podemos ser felizes... A imagem com que Leni Riefenstahl terminará o filme, então, 

será uma marcha sem fim, quase em Flou, rumo a uma grande suástica. Seria essa a sua versão 

para o “...e eles viveram felizes para sempre”. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
100 Nenhum indicador conseguiria ser mais preciso e inquietante ao apontar a passagem do 
tempo e da mudança daí decorrente do que o corpo humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Onde está o perigo, cresce também o que salva” 

                      (Hölderlin)  

 

No encerramento do Imagem-Tempo, Deleuze argumenta que se no campo das análises 

clássicas (referentes ao cinema) o livro de Kracauer havia mostrado “a ascensão do autômato 

hitleriano na alma alemã” de um ponto de vista exterior, Walter Benjamin, por seu turno, 

identificara o autômato no seio do cinema a partir do movimento automático1, detectando ser 

compossível a politização da arte e a “encenação de Estado” (graças ao movimento automático e à 

automatização das massas). Na leitura de Deleuze:  

“(...) a arte do movimento automático (...) devia coincidir com a automatização 

das massas, a encenação de Estado, a política transformada em ‘arte’: Hitler 

como cineasta... E é verdade que até o final o nazismo se pensa em 

concorrência com Hollywood. Rompia-se o noivado revolucionário da imagem-

movimento com uma arte das massas transformadas em sujeito, dando lugar às 

massas assujeitadas enquanto autômato psicológico, e a seu chefe como grande 

autômato espiritual. (...)” (Deleuze, 1990: 313). 

Para o filósofo, Benjamin compreendera “que ‘a reprodução em massa’, no domínio da 

arte, encontrava seu objeto privilegiado na ‘reprodução das massas’, grandes cortejos, encontros, 

manifestações esportivas, guerras enfim”, preparando o terreno para que, no futuro,  fosse 

instaurado no interior dessa nova arte, um processo contra o cinema e o mercado, a imagem-

movimento e os clichês – Hollywood, em suma. Por isso Hitler deveria ser derrotado no campo da 

encenação proporcionada pelo movimento automático e, para tanto, seria necessário não apenas 

juntar documentos e informações sobre o nazismo (o que se tem feito), mas enfrentá-lo no interior 

da produção desse tipo de movimento: “É o que leva Syberberg a dizer: a imagem-movimento só 

                                                           
1 Em suas conclusões, Deleuze substitui o termo “arte de reprodução”, que ele considera 
ambíguo, por “arte do  movimento automático”. 
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pode culminar em Leni Riefenstahl; e, se um processo contra Hitler devesse ser aberto pelo 

cinema, teria de ser no interior do cinema, contra Hitler cineasta, (...)” (Deleuze, 1990: 313) 2. 

Ora, o que isso significa? Por que a imagem-movimento culminaria em Riefenstahl? Em 

primeiro lugar, a crítica de Syberberg em relação à imagem-movimento de Leni Riefenstahl não a 

coloca  no registro do “movimento falso”, que Bergson reputava ao “método cinematográfico” 

(Bergson, 1959: 773)3. Afinal, como já havia salientado Deleuze, o cinema oferece uma imagem 

com movimento (imagem-movimento) e não um corte imóvel no movimento abstrato4. Dessa 

perspectiva, Syberberg não quer dizer que o movimento na tela da artista seja reconstituído 

mediante posições no espaço ou  instantes no tempo, pois conforme abordei na  Introdução, o 

                                                           
2 Deleuze assinala e fundamenta essa passagem de Benjamin a Syberberg por intermédio 
de um artigo de Serge Daney (cf. nota explicativa de Deleuze, 1990: 313). Nesses termos, 
a colocação “Hitler cineasta” é um desdobramento da leitura d’ “A obra de arte na era 
de sua reprodutibilidade técnica” à luz das declarações de Syberberg.  
3 Para Bergson, não só o nosso dia a dia como também a ciência (tanto a moderna quanto 
a antiga) “procedem segundo o método cinematográfico (...) Ela (s) não pode fazer de 
outro modo; toda ciência está assujeitada à esta lei” (Bergson, 1959: 773). A 
característica desse “método” consiste em substituir os objetos pelos signos e, assim, 
manipulá-los de modo a exercer uma intervenção na realidade (realidade esta que ela 
pensa a partir de signos fixos). Por esse motivo o movimento escaparia à ciência, pois esta 
se ampara nos signos que inventa para substitui o caráter movente das coisas. No entanto, 
como a ciência visa fins práticos, ela, por mais que se afaste, deve retornar ao campo da 
ação interventora. “Ora, a ação nós temos dito procede por saltos. Agir, é se readaptar. 
Saber, quer dizer prever para agir, será pois ir de uma situação a outra, de uma 
combinação a outra. A ciência poderá considerar recombinações mais e mais próximas 
umas das outras, ela fará até mesmo aumentar o número de momentos que ela isolará, 
mas sempre ela isolará os momentos. Quanto ao que se passa no intervalo, a ciência não 
se preocupa com isso mais do que a inteligência comum, os sentidos e a linguagem: ela 
não se assenta sobre o intervalo, mas sobre as extremidades. O método cinematográfico 
se impõe portanto à nossa ciência, como se impunha já à ciência dos antigos.” 
(Bergson, 1959: 774 – grifos meus). A diferença é que a antiga acreditava conhecer seu 
objeto a partir de momentos privilegiados, a moderna considera conhecer seu objeto a 
partir de um momento qualquer. As formas e idéias de Platão são esses momentos 
privilegiados. Para os antigos, importa o termo final ou o ponto culminante (como na 
física aristotélica, em que o alto e o baixo, o próprio e o estrangeiro é que definem o 
movimento de um corpo). Para Galileu, ao contrário, não existem pontos privilegiados, 
pois “...estudar o corpo que tomba é considerá-lo a não importa qual momento do seu 
curso. A verdadeira ciência do peso será aquela que determinará, para um instante 
qualquer do tempo, a posição do corpo no espaço.” (Bergson, 1959: 775). Grosso modo, 
então, a ciência moderna se distingue da antiga em virtude da decomposição “infinita” que 
ela opera no tempo. 
4 O que constituía a invenção prodigiosa, nos termos de Deleuze, do primeiro capítulo de 
Matéria e Memória, em 1896, do próprio Bergson. Nas palavras do autor, mesmo 
criticando o cinema como “tentativa que faz culminar a ilusão” do movimento, Bergson 
teria pressentido a especificidade dessa nova arte. 
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movimento é o ato de percorrer, está no tempo e não na segmentação do mesmo no espaço (cf. 

Bergson, 1988: 79 e Deleuze, 1985: 9). Antes, o incômodo diante da obra da cineasta é de outra 

natureza. Para Syberberg, a imagem-movimento propiciada por Leni Riefenstahl é problemática 

porquanto tem a ver com os esquemas que esta traduz, ou seja, com as ligações estritas mantidas 

entre o movimento e a ação – e cuja culminância acontece nas imagens da marcha, nos 

movimentos ritmados dos atletas de Olympia e, outrossim, nos mais variados filmes de aventura, 

onde o que está em jogo é a ação e a reação, a causa e o efeito conforme ligações já esperadas e, 

nesse sentido, mais facilmente padronizadas. 

Todavia, Syberberg não apenas formulou teoricamente a “acusação” contra esse tipo de 

vínculo entre o movimento e a imagem. Como cineasta, colocou na tela o cinema alemão a partir 

de uma experiência radical e polêmica – a obra Hitler, Um Filme da Alemanha – cuja tese central 

era: a Alemanha perdeu a guerra, Hitler a venceu. Para ele, o triunfo que transformou Adolf Hitler 

num Führer insepulto (no filme, vestido com um peplo, seu corpo levanta da tumba de Wagner) foi 

configurado a partir de uma conquista decisiva, a saber, a do domínio do “como” a história é e será 

contada (mostrada, encenada), pois como é afirmado num dos inúmeros monólogo do filme, 

“...quem tem o cinema, possui o futuro, e só existe um futuro, o futuro do cinema...”. A vitória 

irresistível de Hitler não se deu em razão do seu gênio estrategista, mas da sua atuação como o 

bonifrate por intermédio do qual (de quem) a opinião e o gosto médio se manifestaram – gosto este 

construído a partir do vínculo estrito entre imagem e movimento. Desse modo, “quem tem o 

cinema” tem também como “encenar”, estetizar, padronizar a experiência (o amor, a violência, os 

comportamentos, enfim) e a história (o passado e o futuro). Nesses termos, um filme contra Hitler 

deveria ser também contra o que não tem cessado de vencer no seio do cinema: o comércio, a 

pornografia, a violência e o mal representados (estetizados, se se quiser). 

Para fazer isso, Syberberg re-apresentou, na tela, a imagem do líder como um boneco que, 

ao expressar o gosto médio, reforçou uma tendência, uma educação para o encenado, o 

representado, etc. que atua dentro de cada um: “Hitler dentro de nós”, “...o Hitler do homem 

médio em nós”, ou, como é dito noutro ponto do filme, por um ator, “Hitler like us. Uma parte de 

nós mesmos em todos nós” (“like us” está em inglês, no original)5. Porém, como explica Deleuze, 

                                                           
5 Parte esta que não se incomoda se “(A) Sociedade (for colocada) no lugar do povo, 
ideologia em lugar da filosofia, funcionário no lugar de pessoa, circunstâncias no lugar 
de qualidade, política de formação e indústria do tempo livre no lugar de cultura, 
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a afirmação “todos somos Hitler”, não significa que trazemos um fascista dentro de cada um de nós 

(e que poderia ser perlaborado em sessões de psicanálise),“...mas sim que Hitler só existe pelas 

informações que constituem sua imagem em nós mesmos.”. Destarte, a prova do triunfo hitlerista 

estaria tanto na maneira como a sua imagem atravessou o século, ou seja, o ponto para o qual 

convergiram todas as informações sobre o “mal” (um Hitler não humano e, portanto, invencível), 

quanto no vínculo automático entre a imagem e o movimento, a forma mais propícia para os 

esquemas6. Forma esta que, na visão de Syberberg, atingiu a “culminância” em Leni Riefenstahl. 

Noutras palavras, o autômato “perfeito” das marchas intermináveis de O Triunfo da 

Vontade era já o indivíduo “cotidiano”, que realizava o que os Cesares e Golens, ainda 

monstruosos e sem jeito, haviam prometido no passado: a ação sem reflexão, a felicidade como 

sinônimo do êxtase do movimento automático. Como uma peça de processo, então, o filme de 

Syberberg (de 414 minutos) preenche a tela de manequins e bonecos repetindo intermináveis 

considerações pseudo-filosóficas (atribuídas aos líderes do NSDAP7), contrapondo às imagens 

grandiosas em que os gritos de um líder possesso servia de ignição à marcha de autômatos, 

imagens quebradas / separadas / desvinculadas do movimento. 

Contudo, Syberberg ainda via Leni Riefenstahl como o biombo atrás do qual Hitler se 

dissimulava  (cf. Deleuze, 1990: 314 - nota de rodapé). Nesta tese, como tentei mostrar, a cineasta 

não é um anteparo, mas a produtora de uma história na qual Hitler está inserido como ator, herói, 

                                                                                                                                                                                 
satisfação das necessidades em lugar de felicidade...” se houver a mistura fascinante de 
informação e entretenimento; afinal, “...o êxito justifica os meios...” Esse trecho é 
pronunciado numa das seqüências em que Hitler e outros membros do staff nazista são 
apresentados como bonecos.  
6 Nas palavras do autor: “Só se encontrará uma verdadeira psicomecânica se ela for 
fundada em novas associações, reconstituindo-se o grande autômato mental, cujo lugar 
Hitler tomou, ressuscitando-se os autômatos psicológicos, que ele subjugou. Será preciso 
renunciar à imagem-movimento, isto é, ao vínculo que o cinema introduziu, já de início, 
entre o movimento e a imagem, para libertar outras forças que ele mantinha 
subordinadas, e que não tiveram tempo de desenvolver seus efeitos: a projeção, a 
transparência. Trata-se, na verdade, de um problema mais amplo: pois a projeção, a 
transparência, são apenas meios técnicos que levam diretamente à imagem-tempo, 
substituem a imagem-movimento pela imagem-tempo” (Deleuze, 1990: 314). 
7 Syberberg trouxe para a tela o impacto das conclusões fáceis que pontuavam os 
comentários dos líderes nazistas. Na primeira parte de Hitler, Um Filme da Alemanha, por 
exemplo, aparece Göring – um boneco manipulado por um ventríloquo – dizendo que a 
revolução nazista visava trazer a arte para o povo, o que significava “...uma arte mais 
compreensível...”que precisa se fazer compreender facilmente para poder divertir. 
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príncipe, noivo e salvador. Um autômato, ainda que o principal, na busca da harmonia que a artista 

acreditava estar celebrando: a do movimento sadio e adequado. 

Como tentei apontar, se, pelos detalhes presentes na tela,  o filme é reconhecido como um 

“documento” do nazismo, também pode ser uma celebração de sentimentos inocentes de felicidade 

e alegria, pois a mistura de clichês que vão da epopéia às histórias infantis, articulados de maneira 

hábil e talentosa pela cineasta, não mostram apenas o “mal” (que os olhos do pós guerra não 

conseguem deixar de perceber), mas uma atmosfera tépida e familiar, de gestos doces e amistosos 

dissonantes com a perspectiva da selvageria e da barbárie. Ocorre que esse talento, conforme 

ressaltei, deve-se em grande medida a dois fatores básicos. Primeiramente, à maneira como a 

diretora arrumou a sua equipe, dispôs os recursos técnicos (com amplo financiamento), ousou na 

colocação de câmeras (em veículos, elevadores, corpo da militância, dentro e fora das casas, etc.) 

dando um ao caráter “insólito” ao familiar e cotidiano. Em segundo lugar, ao caráter abstrato que a 

ação assume no écran. Se o passo de ganso e as paradas militares são o vínculo mais acabado do 

automatismo imagem-movimento, por outro lado, como mostrei, há um enredo, uma história, uma 

ação desenrolada no correr do filme. E se esse tipo de ação atinge o ápice em Leni Riefenstahl é 

porque em O Triunfo da Vontade ela não é imediatamente perceptível. Reforçando um dos 

aspectos desta interpretação, o que se procurou assinalar, em toda a tese, é que mais importante do 

que a marcha, os estandartes, as paradas e a suástica, o principal vínculo imagem-movimento, 

aquele no qual se esconde o clichê, é o que “narra” a epopéia do renascimento alemão 

transformando todos esses elementos em personagens da trama. 

Dizia Edgar Morin que “...o cinema é perito não só nisso de embeber as coisas num 

sentimento difuso, como em suscitar-lhes uma vida especial (...)” misturando (e aqui ele cita 

Barsacq) cenários e ação (Morin, 1980: 84). É o que acontece com a Nuremberg de O Triunfo da 

Vontade. Pelas suas ruas “atuam” centenas de técnicos e incontáveis câmeras, tantas que elas 

chegam a flagrar a sua própria “atividade” (o elevador no pavilhão nazista é um bom exemplo). 

Como se pode notar, não há ali o “enquadrador”, ou seja, aquele que estabelece a “fotografia” do 

plano. O excesso de instrumentos, lentes, gruas, caminhões, cavaletes, escadas, trilhos, oferecidos a 

Leni Riefenstahl, transformou os seus técnicos em suportes indistintos e, por isso mesmo, 

uniformizados como os SA. Se há “uma vida especial” suscitada na Nuremberg da tela, esta não 

está dissociada de uma revelação: a de uma cidade devassada pela visibilidade extrema, olhada 

e espreitada de todos os cantos, por variados ângulos e em inúmeras velocidades, por 
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câmeras que se movem “sozinhas”. “Moloch” de mil olhos, prenúncio das sociedades de controle 

que, ao mesmo tempo em que devassa todos os seus recantos, dá “uma vida especial” a todas as 

coisas. 

O que é captado pelas objetivas de Leni Riefenstahl são objetos cotidianos como ruas, 

esquinas, prédios, janelas das casas, e mesmo o grande Führer não passa de um homem comum, 

fisicamente mais próximo do sonâmbulo Cesare do que do intrépido Siegfried. No entanto, a partir 

daí, as câmeras obtêm imagens insólitas (permitidas pelo desenvolvimento técnico do cinema), 

configurando uma outra maneira de re-apresentar os acontecimentos, tornado-os cotidianos e 

épicos, familiares e fascinantes, comezinhos e triunfais. 

Isso é interessante sob mais de uma perspectiva. Se os ângulos insólitos podem dar um 

caráter épico ao ordinário, enredando-o numa trama espetacular, Nuremberg surge no écran não 

apenas como a “escolhida”, mas como um lugar devassado por todos os “olhares”. Além da sua 

arquitetura, que ajuda a compor o conto de fadas de O Triunfo da Vontade, a cidade apresenta na 

tela a imagem do controle extremo operado pela câmera, a sua visibilidade radical que tende ao 

“incorpóreo” - para utilizar um termo de Foucault8. 

Nuremberg está aquém e além de um quartel, de uma prisão ou  sala de aula, arquiteturas 

cujo desenho configurava o conceito de pan (tudo) opticum (relativo à visão, à perspectiva ou ao 

ângulo ótico). Entrementes, é possível “atualizar” na tela a conseqüência de “...uma sujeição real” 

nascida “de uma relação fictícia” (Foucault, 1988c: 178), conforme o princípio benthamiano 

definidor do panóptico que, na fórmula de Foucault, consistia em dissociar o par ver / ser visto (cf. 

Foucault, 1988c: 178). Isso porque o prefixo grego Pan, presente em inúmeros termos compostos, 

nas suas duas acepções principais [quais sejam, 1. nada existe ou tem valor fora do que designa a 

palavra unida a este prefixo; e, 2. o de adjetivo universal unido ao termo de que se trata (v. para 

isso, Lalande, 1999: 784, ou termo Pan)] permite antever que ele tanto pode implicar a afirmação 

“tudo é passível de ser perspectivado” quanto, também, a outra “há olhares por todos os lados”. 

                                                           
8 Nas palavras de Foucault, comentando a “máquina maravilhosa que, a partir dos 
desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder”: “Quem está submetido a 
um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua conta as limitações do poder; fá-
las funcionar espontaneamente sobre si mesmo; inscreve em si a relação de poder na qual 
ele desempenha simultaneamente os dois papeis, torna-se o princípio de sua própria 
sujeição. Em conseqüência disso mesmo (...) tende ao incorpóreo(..)” (Foucault, 1988c: 
178-9).  
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Nesse sentido, o que está a ocorrer no Luitpold Stadium, bem como na cidade de Nuremberg, do 

alto de suas torres, do arco de suas passagens, da beirada das suas janelas, é a elevação da 

vigilância a uma dimensão incorpórea. 

    *  *  * 

Se o poeta sensacionista Álvaro de Campos pedia um cinematógrafo à cabeça para poder 

dar conta desse mar cotidiano de ruas cruzadas constantemente por gente; se Dziga Vertov 

propunha um sugestivo “eu vejo”, sintetizando a invasão do cinema nas fábricas, ruas e usinas, 

pois percebia nelas o “verdadeiro” palco no qual  a história se daria – isso decorria não apenas do 

fascínio pelas técnicas de captação e observação do “real”, mas de terem percebido, pelas 

sensações proporcionadas pela metrópole moderna, doravante,  que a aceleração do movimento 

cotidiano só poderia ser flagrada pela “objetiva” cinematográfica. Nas palavras futuristas de 

Vertov: 

“(...) O cine-olho é a montagem do ‘Eu vejo’! / Eis, cidadãos, o que vos 

ofereço em primeira mão, em lugar da música, da pintura, do teatro, do 

cinematógrafo e de outras efusões castradas. / No caos dos movimentos, 

o olho apenas entra na vida ao lado daqueles que correm, fogem, acodem 

e se empurram. / Um dia de impressões visuais escoou-se. Como recriar 

as impressões desse dia num modo eficaz, num estudo visual? Se for 

preciso fotografar sobre a película tudo o que o olho viu, será o caos. Se 

montarmos com uma certa ciência, o que foi fotografado ficará mais 

claro. Se jogarmos fora o supérfluo, ficará ainda melhor. Obteremos um 

resumo organizado das impressões visuais recebidas pelo olho comum.” 

(Vertov, 1991: 257)9. 

As experiências do olho mecânico permitem ao humano não mais se limitar pela sua 

capacidade de sentir, consoante a admoestação que tanto Simmel, na sociologia, quanto Pessoa-

Campos, na literatura, apontavam: a capacidade de sentir não acompanhou o incremento técnico 

                                                           
9 Vertov não despreza os outros órgãos do sentido. Antes, crê que o olho e o ouvido 
devem estar de acordo, partilhando as mesmas funções, ou seja, não segmentar o ouvido à 
escuta e o olho à espreita. 
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que potencializou as  novas sensações do contemporâneo10. Nesses termos, o estiramento ou a 

condensação do tempo, a fragmentação do movimento, a maneira nunca antes imaginada de como 

os espaços seriam espreitados (permitidos pela nova “objetiva”) absorvem a atenção de um homem 

novo, humano máquina, que não conhece mais limitações (ou, para ser melhor colocado, não 

conhece mais as limitações que até agora caracterizavam a sua maneira de olhar, sentir, pensar, 

imaginar o que o rodeava). 

                                                           
10 Sobretudo na metrópole. Sobre a referência à “Lei de Malthus da Sensibilidade” ver 
Ultimatum (Pessoa, 1986: 515). A referência a Simmel (1987) tem a ver com a 
identificação da base psicológica da individualidade do metropolitano, como a 
intensificação dos estímulos nervosos resultante da alteração brusca e ininterrupta entre 
estímulos exteriores e interiores. Em largas pinceladas, o autor localiza na atitude blasé o 
fenômeno psíquico típico da cidade grande, e a sua fonte fisiológica decorre, de maneira 
geral, dos mais variados estímulos que “... em rápidas mudanças e compressão 
concentrada, são impostos aos nervos.”. Em decorrência disso, uma vida voltada à busca 
de prazeres, em meio a essa rapidez, leva os nervos à sua mais alta capacidade de reação, 
até cessarem de funcionar - daí o blasé metropolitano. Contudo, o autor continua “(...) Da 
mesma forma, através da rapidez e contrariedade de suas mudanças, impressões menos 
ofensivas forçam reações tão violentas, estirando os nervos tão brutalmente em uma e 
outra direção, que suas últimas reservas são gastas; e se a pessoa permanece no mesmo 
meio, eles não dispõem de tempo para recuperar a força. Surge assim a incapacidade de 
reagir a novas sensações com a energia apropriada.  (Simmel, 1987: 16). 
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 * Projetos:  

Ein Wintermärchen (uma fiaba invernal), 1927; Die SchwarzeKatze (O gato Negro), 1931; 

Mademoiselle Docteur, 1933 – todos esses “filmes” tiveram a direção de Arnold Fanck e a atuação 

de Leni Riefenstahl; Penthesilea – teria a sua direção e atuação, 1939; Eleonora Duse, 1939; Van 

Gogh, 1939; Die Roten Teufel (Os demônios vermelhos) com Brigitte Bardot, Vittorio de Sica e 

Jean Marais, 1950-1954; La Figlia di Jorio (A Filha de Jorio), 1951; Ewige Gipfel (Cime eterne), 

1954; Der Tanzer non Florenz (O Bailarino de Firenze), 1954, teriam apenas a sua direção; 

Friedrich und Voltaire (Frederico e Voltaire), com Leni Riefenstahl e Jean Cocteau, responsável 

pela scneggiatu, 1955; Drei Sterne am Mantel der Madonna, com Anna Magnani, 1955; Sol y 

Sombra (Sol e Sombra), 1955; Scwarze Fracht (Carico Negro), 1956; The Blue Light (A Luz 

Azul), 1960; Afrikanisches Tagebuch (Dia’rio Africano), 1962; Die Nuba (Os Nuba), 1964 – todos 

com direção de Leni Riefenstahl; 
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5. FILMES CITADOS 

Der Student von Prag (L’Étudiant de Prague), de Stellan Rye e Henrik Galeen, Alemanha, P&B, 

1913; Der Stuident von Prag (L’Étudiant de Prague), de H. Galeen (Segunda versão), de 1925; 

O Nascimento de uma Nação (Birth of a Nation) – dir. D. W. Griffith, com Lilian Gish, Robert 

Harron, Howard Gaye; Estados Unidos, P&B, 1915, 165 minutos; 

Intolerância (Intolerance) – dir. D. W. Griffith, com Lilian Gish, Robert Harron, Mae Marsh, 

Estados Unidos, P & B 1916, de 123 a 128 minutos, conforme a cópia; 

Homounculus, de Otto Ripert, Alemanha, 1916; 

O Gabinete do Dr. Caligari (Das Kabinett des Doktor Caligari) – dir. Robert Wiene, 1919-20; 

O Golem (Der Golem) – dir. Paul Wegener (interpretou o próprio Golem, na versão de 1920), 

baseado numa lenda judáica, fotografia de Karl Freund, Alemanha, 1920, P&B, 75 minutos; 

Genuine, de R. Wiene, Alemanha, 1920; 

Häxan: A Feitiçaria Através dos Tempos (Häxan) – Dir. Benjamin Christensen, “documentário”, 

Suécia, 1921, P&B, 80 minutos; 

Nosferatu, uma Sinfonia do Horror (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) – dir. F. W. Murnau, 

roteiro de Henrik Galeen e câmera de Fritz Arno Wagner, com Max Schreck, Alemanha, 1922; 

Raskolnikoff, de R. Wiene, Alemanha, 1923; 

Ballet Mecânico, de Fernand Léger (Fra – B&P, 14 minutos); - Paris Qui Dort, de René Clair (Fra 

– B&P, 60 minutos) - 1923; 

Entr’acte, de René Clair (Fra – B&P, 13’25 minutos) – 1924; 

Os Nibelungos (Die Nibelungen: Siegfrieds Tod e Kriemhilds Rache) – dir. Fritz Lang, com 

Margarete Schön e Theodor Loos, nas duas películas, Alemanha, 1923 e 1924, UFA, P&B (98 e 

110 minutos, respectivamente) – roteiro de Thea von Harbou; 

Das Waschsfigurenkabinett (Le Cabinet des Figures de Cire), de Paul Leni Riefenstahl, Alemanha, 

1924;  

Letzte Mann (O Último Homem) – dir. F. W. Murnau, com Emil Jannings, Alemanha, 1924, 

roteiro de Carl Mayer, câmera de Karl Freund, e com Emil Jannings; 
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Tartuffe, de F.-W. Murnau, Alemanha, 1925; 

Rua de Lágrimas (Die Freudlose Grasse) – dir. G. W. Pabst, com Asta Nielsen e Greta Garbo, 

Alemanha, 1925; 

Fausto – dir. F. W. Murnau, Alemanha, P&B, 1925; 

Segredos da Alma (Geheimnisse einer Seele) – dir. G.W. Pabst, Alemanha, P&B, 1925; 

Metropolis – dir. Fritz Lang, câmera de Karl Freund e Günther Rittau, com Brigite Helm e 

Theodor Loos, Alemanha, 1925; 

Ben-Hur – direção de Fred Niblo, com Ramon Novarro e Francis X. Bushman, 141 minutos, 1926, 

35 mm, mudo; 

Berlim: Sinfonia da Metrópole (Berlin: Symphonie der GroBstadt1) – Dir. Walther Ruttmann, 

Alemanha, 1927, Fox – Europa - Film, P&B (63 minutos) – argumento: Carl Mayer; câmera: Karl 

Freund; música dirigida e composta por Thimoth Brock, conduzindo a “The Olympia Chamber 

Orchestra; 

Sem Novidades no Front (All Quiet on the Western Front) – dir. Lewis Milestone, com Lew Ayres, 

Louis Wolheim e John Wray, EUA, 1930, P & B (133 minutos); 

Frankenstein – dir. James Whale, com Colin Clive, Mae Clarke e Boris Karloff, EUA, 1931, P&B, 

Universal Studios  (70 minutos); 

Kuhle Wampe (Barrigas Vazias) – direção de Slatan Dudow, com Hertha Thiele, Ernst Burch, e 

outros, Alemanha, 1932, P&B (74 minutos); 

Vítimas do Passado (Ale / 1937) - (Oofer der Vergangenheit). 

Branca de Neve e os Sete Anões  (Snowhite and the Seven Dwarfs) – dir. Walt Disney, EUA, 1937 

(75 minutos); 

O Judeu Eterno (Der Ewige Jude) – dir. Fritz Hipler, Alemanha, 1937 

Alexandre Nevsky – dir. Serguei Eisenstein, URSS, 1937-8, Estúdios Mosfilm, P&B (112 

minutos); Música de Serge Prokofiev (co-autor Pavlenko e co-diretor Vassiliev); 

                                                           
1 Na tela, esse é o título original. Na fita produzida pela Continental, o título original 
aparece como Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt. 
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Guerra em Miniatura (1938) - (Klein-Krieg). 

Ninotchka – dir. Ernst Lubitsch, com Greta Garbo, Melvyn Douglas. Ina Claire, e outros. EUA, 

1939, MGM Pictures, P&B (108 minutos); 

O Judeu Süss (Judeu Süss / Jud SüB) – dir. Veit Harlan, Ale, 1940; 

O Homem que Quis Matar Hitler (Man Hunt) – dir. Fritz Lang, com Walter Pidgeon, Joan Bennett 

e George Sanders, EUA, 1941, 20th Century Fox, P&B (105 minutos); 

O Barão de Münchhausen (Münchhausen) – dir. Josef Von Baky, com Hans Albert e outros. 

Alemanha, 1943, son., color. (110 minutos); 

Kolberg – dir. Veit Harlan, Alemanha (118 minutos), 1945; 

O Manto Sagrado – (The Robe) – dir. Henry Koster, com Richard Burton, Victor Mature e Jean 

Simmons, EUA, 1953, 20th Century Fox, (135 minutos); 

Quando Voam as Cegonhas – dir. Mikhail Kalatozov, URSS, 1958; 

Hitler, Um Filme da Alemanha (Hitler, Ein Film Aus Deutschland) – dir. Hans-Jürgen Syberberg, 

Alemanha, 1977 (414 minutos): Parte I Desde “O fresno sagrado” até “O roble sagrado de 

Goethe em Buchewald” (92 minutos); Parte II de “Um sonho alemão” até “O Fim do mundo”, 

127 minutos; Parte III “O fim de um conto de inverno e a vitória final do progresso” (92 minutos); 

Parte IV “Nós, filhos do averno (inferno)” (101 minutos)2;  

Um Dia Muito Especial (Una Giornata Particolare) – de Ettore Scola, com Sophia Loren e 

Marcello Mastroianni - Itália-Canadá, 1977 (106 minutos); 

A Vida de Brian – de Terry Jones, com o grupo Monty Phyton – Inglaterra, 1983; 

Arte Durante o Terceiro Reich: A Máquina de Propaganda – de Peter Adam, Inglaterra, Alemanha 

e Holanda, 1989, BBC; 

Arte e Poder – dir. e texto de Erwin Leiser, Alemanha, (Internationes, Bonn), 1992 (utilizando 

arquivos do Los Angeles County Museum of Art, Bundesarchiv Koblenz e do Deutsches 

Historisches Museum Berlin), 28 minutos; 

                                                           
2 A versão utilizada é espanhola, realizada pela Media Transform. Syberberg é, ao lado de 
Alexander Kluge os dois mais criativos cineastas alemães no que diz respeito à abordagem 
do acontecimento “Hitler”, na Alemanha.  
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Arquitetura da Destruição (Architektur des Untergangs) – dir. Peter Cohen: com a narração de 

Bruno Ganz, Alemanha, 1994; 

The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl (Macht der Bilder: Leni Riefenstahl)- dir. Ray 

Müller, Alemanha, 1994. No Brasil, particularmente, foi exibido com o título A deusa Imperfeita; 

Vive L’amour – dir. Tsai Ming-Liang, com Yang Kuei-Mei, Chen-Chao-Jung e Lee Kang Sheng – 

Taiwan, 1994 (118 minutos); 

Inverno Quente (Winterschäfler) – dir. Tom Tykwer, Alemanha, 1997, 123 minutos; 

O Resgate do Soldado Ryan (Saving Private Ryan) – dir. Steven Spielberg, com Tom Hanks, EUA, 

1998, (170 minutos); 

Homo Sapiens – dir. Peter Cohen, Suécia, 1998, 85 minutos; 

6. “DOCUMENTÁRIOS”, PEÇAS DE TEATRO E ENDEREÇOS NA WEB 

Os Comparsas de Hitler coordenação de Guido Knopp, Alemanha (ZDF – Zweites Deutsches 

Fernsehen), 1996. Principalmente os episódios “Hess, o interino”; “Himmler, o exterminador”; 

“Goebbels, o incendiário”; “Göering, o segundo homem”; “Speer, o arquiteto”; “Dönitz, o 

sucessor”; “Eichmann, o exterminador”; “Ribbentrop, o servente”; “Freisler, o carrasco”; 

“Bormann, o homem sombra”; “Schirach, o jovem de Hitler”; “Mengele, o médico da morte”;  

“Keitel, o auxiliar”. No Brasil, exibido pelo canal GNT, março de 2000 (GNT – História); 

Anos de Chumbo - exibido pela televisão cultura, com a participação de pesquisadores, 

principalmente, da USP e da Unicamp; 

- A Última Gravação de Krapp – de Samuel Beckett. A versão encenada a qual faço referência em 

nota de rodapé no corpo do texto é de Francisco Medeiros, com Antonio Petrin, realizada em 2000, 

no Teatro Sérgio Cardoso; 

Ufba.br/~revistao/crrevolu.html;  

http://personal/1.iddeo.es/ealmagro/kareol/obras/walkyria/acto1. htm. - sobre aspectos da mitologia 

germânica e Wagner;  

www.cord.edu/homepages/aahilles/paper. html. – para imagens dos quadros de Adolf Ziegler; 
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www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ww2era.htm#posters (21.06.01) – para algumas referências de 

imagens de propaganda, cinema, filme e discursos;  

www.lib.berkeley.edu/mrc/propaganda.html – para propaganda nazista. 

 www.calvin.edu/academic/cas/gpa/hippler1.htm (21.06.01) – para o texto “Film as a weapon” 

(“Der film als waffe”) de Fritz Hippler, escrito em 1937. 
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