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Resumo 
 
Esse trabalho faz parte do estudo para tese de doutorado em desenvolvimento pelo autor. 
O artigo tem como objeto de pesquisa o documentário intitulado Imaginary Witness 
lançado em 2007 nos Estados Unidos. A escolha da obra se deu devido ao tema da tese 
que relaciona memória e holocausto. O filme a ser analisado traz luz a produções 
Hollywoodianas sobre o tema e não é simplesmente mais um documentário sobre o 
assunto. O artigo visa analisar (através de observação do objeto) quesitos sobre a narrativa 
do documentário; elencar quais filmes são apresentados, seus períodos de produção; 
descrever passagens relevantes a fim de auxiliar o embasamento dos argumentos da tese; 
além de relacionar tais quesitos com a formação da memória, utilizando autores como 
Huyssen, Sarlo e sobre adaptação, Genette. 
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A Imaginação 
 

A saudação nazista que é exibida no início do filme preto e branco por uma série de 

homens fardados, pode dar a impressão errônea de que este se trata de mais um 

documentário sobre o nacional-socialismo e seus participantes. Entretanto, a precisão do 

movimento de câmera e a fusão das imagens sobrepostas a de um diário e uma garota 

com lágrimas nos olhos denuncia que esta película é na verdade um filme dentro de outro 

filme. Um documentário sobre as representações do nazismo e de Hitler (mas não 

somente) no cinema e televisão que usa de filmes de ficção (ainda que baseados em fatos), 

documentários e programas de TV para poder contar suas histórias. Esta imagem em preto 

e branco é logo substituída por uma colorida de um braço estendido, no qual pode-se ver 

uma tatuagem de um número, que obviamente remete à numeração de presos em campos 

de concentração. Assim sucedem-se outras passagens de diversos filmes de diferentes 

épocas (e gêneros) mas todos com uma coisa em comum: tratam do nacional-socialismo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 04 Comunicação Audiovisual GP Cinema, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando da linha Estudo de Cinema e Audiovisuais pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Mestre em 
Comunicação e Linguagens (UTP). Pós-graduado em Comunicação Audiovisual (PUC PR). Docente PROPPE da 
Universidade Tuiuti do Paraná. Docente do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Uninter. Membro do 
Grupo de Pesquisa em Estudos da Imagem (UTP). 
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e da segunda guerra. Mais especificamente possuem o nacional-socialismo de Adolf 

Hitler como personagem.  

 

Os filmes mostrados variam quanto era de produção em 50 anos de distância entre eles, 

entre os quais, muitos foram considerados controversos ao retratar tal período. Entretanto 

é difícil manter-se indiferente a qualquer um deles. O locutor em off menciona, em suas 

primeiras frases, que os filmes “ajudam a não esquecer”3. Curiosamente a primeira 

depoente não é identificada (seja por créditos simultâneos na tela ou por apresentação 

própria). Ela discorre sobre como os filmes americanos foram os que mais retrataram o 

nazismo e a segunda guerra mundial, dentre todos os países produtores de cinema no 

mundo. Ela afirma que absolutamente todos os filmes possuem níveis de distorção. 

Finalmente um rosto familiar toma a tela. Steven Spielberg (diretor de A Lista de 

Schindler) discorre que a história do holocausto é uma das mais difíceis de serem 

contadas, pois depende do relato de sobreviventes dos campos de concentração e da 

preservação de suas memórias.  

 

Os filmes de ficção não podem retratar fielmente o que se passava nos campos de 

concentração uma vez que são produzidos através de leituras de segunda mão. Entende-

se como leituras de segunda mão os depoimentos dados por sobreviventes (ou então 

através da pesquisa documental), sejam esses documentos bibliográficos, fotográficos ou 

audiovisuais. Beatriz Sarlo chama essas memórias também de “memórias de segunda 

geração”. 

 

Se o que se quer dizer é que os protagonistas as vítimas dos fatos ou 
simplesmente seus contemporâneos distritos têm deles uma experiência 
direta por mais direta que possa ser uma experiência bastaria denominar 
memória a captura em relato ou em argumento desses fatos do passado 
que não ultrapassam a duração de uma vida esse é o sentido restrito da 
memória por extensão essa memória pode se tornar um discurso 
produzido em segundo grau como Fontes secundárias que não vem da 
experiência de quem exerce essa memória mas daí escuta da voz ou da 
visão das imagens do que nela estão implicadas Essa é a memória de 
segunda geração. (SARLO, 2007, p.92) 

 

 

                                                 
3 Todas as traduções livres indicadas como falas de depoentes exibidas no documentário têm tradução do 
autor.  
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Talvez daí derive o título do filme que quer dizer: Testemunha Imaginária Hollywood e 

o Holocausto4; uma vez que as testemunhas, (as pessoas que realmente viveram 

holocausto) hoje ou são raras, ou, muitas delas já foram ouvidas. O imaginário decorre 

do que os roteiristas diretores e produtores precisam criar para preencher possíveis 

lacunas nesses depoimentos (ou ainda nos documentos encontrados). Essas lacunas 

podem ser desde diálogos, adereços de cena, situações, entre outros.  

 

Anteriormente à Segunda Guerra Mundial a Alemanha era um mercado significativo para 

o consumo de filmes produzidos nos Estados Unidos (lugar hoje ocupado pelo mercado 

chinês5). O documentário aponta que as primeiras notícias audiovisuais (mencionam o 

termo “news reel”), falavam sobre o nazismo de maneira cândida e até mesmo 

complacente. Pode-se entender que talvez esta perspectiva se dava pelo simples 

desconhecimento dos americanos sobre o nacional-socialismo e seu modo de operação 

(na época pré-guerra). Entretanto, pode ser levantada a hipótese que estas primeiras 

notícias mostradas em película sobre o nacional-socialismo, podia ter a intenção de 

manter a boa relação entre Estados Unidos e o mercado consumidor de seus filmes (neste 

caso, a Alemanha). Todavia tal miopia momentânea não pode ser mantida por muito 

tempo, uma vez que o governo vigente alemão solicitou que os estúdios de Hollywood 

demitissem todos os diretores judeus. O caso explícito de racismo não poderia mais ser 

ignorado pelos Americanos. A partir dessa informação fica muito difícil, senão 

impossível, ignorar o fato. Hollywood finalmente começa a se questionar sobre como 

deve retratar o nazismo. De certa forma tal nova abordagem pode ferir um dos códigos 

de conduta do mercado de filmes americanos (chamado de The Motion Picture 

Production Code of 1930, ou simplesmente: Hays Code6) da época que afirmava que 

todas as nações deveriam ser retratadas de forma adequada e justa. Obviamente o tal 

código visava o benefício econômico dos filmes americanos no exterior, e pouco tinha 

relação com algum tipo de código moral de retratação de um grupo de pessoas seja por 

                                                 
4 A ficha técnica do filme pode ser verificada em www.imdb.com/title/tt0379158/ <acesso em 02/07/2017>. 
5 O Globo https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/para-aproveitar-boom-do-cinema-na-china-hollywood-
investe-no-mercado-do-pais-13508942 <acesso em 02/07/2017> 
6 O código de produção de filmes de 1930, também conhecido como Código Hays consistia em uma série 
de normas a serem seguidas pelos estúdios de cinema americanos a fim de preservar a moral, os bons 
costumes e as boas relações entre os estúdios e diferentes segmentos da sociedade, sejam eles políticos ou 
religiosos, estrangeiros ou não. O código (que originalmente precede 1930, mas que foi oficializado 
próximo a este ano) teve novas versões nas décadas de 1950 e 1960. O código pode ser lido em 
www.artsreformation.com/a001/hays-code.html (acesso em 14/06/2017). 
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sua raça, costumes, etnia ou país de origem. Na verdade tal ação dos nazistas causou uma 

reação na comunidade judia Americana de Hollywood. Muitos diretores judeus passaram 

a ajudar judeus alemães a refugiar. Contudo, filmes dirigidos por judeus na América 

sofriam também boicote interno de grupos de extrema-direita como a Klu Klux Klan que 

se via, de certa forma, empoderada com a tomada do poder pelo terceiro Reich.  

 

No decorrer do documentário a quinta entrevistada finalmente é identificada como uma 

roteirista de Hollywood. Coisa que, como já supracitado, não ocorreu com os anteriores. 

Ela discorre que, na tentativa de manter o código Hays ativo, alguns filmes passaram a 

ser produzidos que de forma metafórica e indireta faziam alusão à Alemanha e seu regime 

ditatorial, sem nunca mencionar diretamente o país e sua situação na época. Finalmente, 

no final dos anos 1930 a indústria de filmes americanos começou a retratar os nazistas e 

o nacional-socialismo de forma negativa, como algo prejudicial à liberdade. Estúdios 

como Warner Brothers tomaram a frente de filmes mostrando espiões alemães, ou o que 

se imaginava ocorrer nas reuniões dos militares teutônicos, por exemplo. Havia um outro 

problema para os estúdios na época, a dificuldade de encontrar atores dispostos a 

interpretar Adolf Hitler. Os poucos filmes produzidos na época que endereçavam 

diretamente o problema, ressaltavam a liberdade Americana e sua diversidade. Ou, pelo 

menos, o que se acreditava como diversidade dentre os preceitos da época. 

Subsequentemente, não é de se surpreender que Alemanha proibiu todos os filmes que 

atacavam o nacional-socialismo de serem exibidos no país. Também não causa surpresa 

o fato que o primeiro filme a retratar Hitler de forma cômica e jocosa não foi produzido 

nem financiado pelos estúdios de Hollywood, e sim por uma de suas estrelas. O Grande 

Ditador de 1940 foi produzido, escrito, dirigido, estrelado e financiado por Charles 

Chaplin. Tal nível de independência e controle possibilitou Chaplin não somente 

interpretar o ditador, mas mencionar pela primeira vez em um filme americano 

relacionado ao nazismo a palavra: judeu. Ainda que por vezes o idioma usado pelo diretor 

/ ator não fosse nem inglês, nem o alemão e sim algo indefectível criado pelo próprio, 

Chaplin soa como um alemão ríspido, entretanto não inteligível. Apesar de a palavra 

judeu ser mencionada no filme, símbolos relacionados ao nazismo como a suástica são 

omitidos e substituídos por outros sem relação direta. Lembrando ao leitor que esta 

análise continua a falar de um filme dentro de outro filme. Portanto, a análise completa 
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do filme O Grande Ditador não é objeto de estudo deste trabalho e sim os comentários e 

observações feitas pelos depoentes sobre estes filmes, incluindo O Grande Ditador. 

 

O próprio documentário aqui analisado torna-se fonte de informação sobre as 

consequências do holocausto, distanciando-se da sua intenção primária que era analisar 

filmes que continham como tema o nazismo. Obviamente para ilustrar tais dados ele se 

utiliza de imagens de arquivos de outros filmes, mas em dado momento suspende a análise 

desses filmes e parte para um relato histórico próprio do ocorrido. É quase como se fosse 

uma ruptura na narrativa este documentário. Entretanto, tal suspensão que traz números 

de mortos e outros dados sobre o nazismo passa a fazer sentido, como uma introdução ao 

ponto de virada que ocorria nos Estados Unidos em 1940; quanto a percepção da 

gravidade dos atos impingidos pelo nacional-socialismo aumenta (tanto que em seguida 

passam a produzir filmes que notoriamente condenam o regime alemão). Uma das atrizes 

de I married a Nazi (1940) afirma, através de texto do seu personagem, que acredita que 

os campos de concentração devem se assemelhar a prisões Americanas, e que não devem 

ser tão ruins como as notícias mostram. Tal discurso brando começa a ser mudado pelos 

filmes subsequentes graças ao ingresso dos EUA na guerra. Desenhos animados 

dedicados a crianças também passaram a retratar explicitamente a propaganda antinazista, 

flagrando seus trejeitos, frases e símbolos, como em “The Ducktators” (1943), fazendo 

alusão em seu título à palavra “dictators" (ditadores) em um trocadilho devido aos 

personagens principais do filme serem patos (ducks). Os filmes que tratavam o assunto 

de modo mais aprofundado e sério (talvez até mais opacos) eram invariavelmente filmes 

independentes, geralmente dirigidos por diretores refugiados e não por americanos.  

 

A testemunha  

 

Algo interessante a se perceber no documentário é que até o momento ele menciona a 

discriminação e o cuidado que alguns filmes tinham em retratar os nazistas como 

perseguidores de judeus, entretanto não menciona em momento alguns outros grupos 

perseguidos (ainda que em menor escala), como ciganos, comunistas, artistas, 

homossexuais, negros, entre outros. Após a explicação do Código de Conduta moral dos 

filmes americanos e das suas ressalvas quanto à ataques ao governo e a política alemã, o 

filme retorna à narrativa paralela a análise das obras cinematográficas sobre o nazismo e 
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o holocausto, e volta a apresentar dados sobre estes assuntos não relacionados às películas 

em seu âmbito de observação. Traz então depoimentos de sobreviventes de campos de 

concentração e imagens documentais fotográficas que não possuem relação direta com 

filmes produzidos.  

 

No minuto 28 o documentário finalmente menciona a produção de imagens documentais 

da guerra feita por diretores de cinema renomados da época. Até então a película se 

debruçava sobre a exposição e investigação de filmes de ficção, além dos depoimentos 

supracitados. Alguns desses cineastas tiveram acesso aos campos de concentração mesmo 

antes de equipes médicas externas. Tais imagens foram extremamente importantes para 

levar ao mundo a extensão e a gravidade da guerra que estava ocorrendo. Depoentes 

informam que antes de ver tais imagens, não tinham ideia de quão violenta e intensa 

estava sendo a batalha na Europa. Pode se deduzir então, que as primeiras imagens 

audiovisuais da guerra serviram não somente como informativos do que se passava no 

outro continente, mas também como uma primeira camada de uma memória a ser formada 

sobre imagens da guerra. Outros cineastas americanos tiveram oportunidade de captar o 

período recém pós-guerra, uma vez que com a chegada dos aliados nos campos de 

concentração os americanos passaram a ter mais fácil acesso a essas localidades. Tais 

visitas foram inclusive estimuladas pelo governo americano e seu departamento de 

estado, com a intenção de “educar o mundo”. Obviamente o governo americano sabia que 

ao enviar cineastas competentes em contar histórias, conseguiria o impacto muito maior 

no público desejado. Este impacto possivelmente não seria alcançado da mesma forma 

caso tais imagens (sejam por fotografias ou por película de cinema) fossem feitas por 

militares que estavam no local na hora da ocupação americana. Como num passe de 

mágica, os filmes passaram então a adereçar os alemães como culpados de práticas 

atrozes. Tais afirmações eram grafadas em letras agigantadas nos anúncios dos filmes 

pós-guerra. Filmes documentais da guerra fizeram sucesso nos Estados Unidos por um 

breve período, antes de serem retirados dos cinemas.  

 

Há certo consenso que alguns assuntos precisam de certa forma “esfriar” antes de se poder 

falar sobre eles, seja em filmes de ficção ou de forma pilhérica. O mesmo se deu com o 

tema pós-guerra, principalmente quanto ao holocausto. Os filmes realizados no recém 

pós-guerra mencionavam antissemitismo, mas não o nacional-socialismo diretamente. 
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Segundo um dos entrevistados, Hollywood ainda achava muito cedo para que o assunto 

fosse abordado em suas produções ficcionais, mesmo em 1947, dois anos após o fim da 

guerra. Finalmente Imaginary Witness consegue unir as suas duas narrativas até então 

desassociadas. A primeira (de análise dos filmes sobre holocausto) e a segunda (de 

depoimentos de sobreviventes), pois um dos entrevistados menciona que, na época, 

poucos que conseguiram escapar para os Estados Unidos se sentiram confortáveis para 

dar depoimentos e contar a sua história para cineastas. Por outro lado, também menciona 

que poucos cineastas tinham interesse em coletar tais depoimentos. “O silêncio era um 

tema”. O não falar sobre as experiências pode ter contribuído para que a memória 

transmitida oralmente, pelos que conseguiram resistir aos campos de concentração, fosse 

esmaecida, ou até mesmo perdida, uma vez que tal memória morreu sem ter sido 

registrada.  

 

A televisão também se rendeu às histórias dos sobreviventes de campos de concentração 

em seu melhor estilo sensacionalista, exibindo reencontros de familiares há muito 

separados ao vivo em programas de auditório. Tamanho era o apelo de “This is your life” 

que muito lembra programa atuais brasileiros vespertinos. O apresentador discorre 

enquanto se dirige à convidada: “olhando para você na sua curta vida é difícil de acreditar 

que você viveu uma vida de medo, terror e tragédia… você se parece com uma jovem 

Americana recém-saída da faculdade, e nada como uma sobrevivente do expurgo cruel 

de Hitler contra judeus alemães”; para então anunciar que o irmão dela estava nos 

bastidores e veio reencontrá-la. 

 

Os reencontros servem à TV Americana, assim como servem (talvez em menor escala) 

ao personagem utilizado para costurar os quadros do programa com lágrimas, abraços e 

beijos, intercalados pelos semblantes pensativos cada vez que o apresentador menciona 

algo relacionado aos campos de concentração. O apresentador segue e refere-se a detalhes 

como sobre os chuveiros com gás letal, e como os pais e marido da convidada morreram 

em tais circunstâncias.   

 

Os depoimentos de alguns judeus diretores de Hollywood contra o regime fascista de 

Hitler causou um efeito rebote, pois, muitos americanos passaram a achar 

exageradamente que tanto Hollywood como seus diretores judeus tinham uma ligação 
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com o comunismo. Hollywood teve que se distanciar de tal imagem, tanto que somente 

voltou a produzir filmes mencionando o holocausto em 1959, quatorze anos depois do 

fim da guerra; quando capitalizou a história de Anne Frank. Este passo não foi um tiro no 

escuro, uma vez que o livro contando a história de Anne Frank, através do seu diário, já 

havia vendido milhares de exemplares no mundo. A história já conhecida e a aceitação 

do público pavimentaram um caminho seguro para que os grandes estúdios pudessem 

apostar novamente no assunto. Uma protagonista bonita, frágil e americanizada, 

conquistaria o público de maneira mais fácil e palatável. Tanto que o filme termina em 

um tom positivo com Frank dizendo que acredita na bondade humana, ainda que o público 

saiba (devido ao sucesso do livro) que o fim da verdadeira personagem estava longe de 

ser tão cândido. 

 

Já filmes para a tevê, (como Nuremberg’s Judgement) no mesmo ano de 1959, 

conseguiram ser um tanto mais diretos e menos inocentes que o filme citado 

anteriormente. Quiçá a televisão estivesse mais preparada para exibir tal conteúdo, assim 

como mencionado no programa televisivo anterior. Pelo menos assim pensavam seus 

diretores, esquecendo momentaneamente que um dos patrocinadores do programa era 

uma companhia de gás e que possivelmente não seria uma estratégia comercialmente 

inteligente esta financiar o programa, por motivos óbvios. Ao invés de suprimir o 

anunciante, a alternativa encontrada pela emissora de televisão foi emudecer as partes do 

programa que mencionavam câmaras de gás. Perceba quão emblemático é o fato de que 

os personagens repentinamente ficavam mudos ao tentar falar sem sucesso palavras como 

“câmaras de gás” não somente essenciais para o contexto da trama, mas também 

importante para verbalizar uma das formas usadas para o extermínio. Além disso, a 

mensagem que o capital (neste caso do anunciante), que fornece o dinheiro para a 

emissora de TV produzir os programas, fala mais alto a ponto de calar as falas dos 

personagens. Nuremberg’s Judgement foi refeito alguns anos após sua exibição na TV, 

agora destinado ao cinema. Mas, conforme o narrador segue: “o verdadeiro astro desse 

filme não eram as estrelas que o protagonizaram, e sim o filme dentro do filme”. Em um 

dos julgamentos retratados na película um filme é exibido mostrando os interiores das 

câmaras de gás e seu procedimento para funcionamento. As provas apresentadas para os 

juízes da história também eram exibidas para a audiência que assistia ao filme.  
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Alguns anos mais tarde, um verdadeiro reality show trouxe ainda mais perto da audiência 

Americana o assunto, exibindo o julgamento real de um dos acusados, (mais tarde levado 

à fama também por Hannah Arendt) Adolf Eichmann. O julgamento intercala imagens de 

testemunhas de acusação (devidamente legendadas em inglês), com cenas do público que 

o assiste, ao vivo, estarrecido. Entretanto o verdadeiro interesse da audiência do público 

que assistia a esse programa, se acentuou não pelo depoimento réu, mas sim quando as 

vítimas passaram a descrever os acontecimentos que foram impingidos a elas. Neste caso, 

sem a redenção do reencontro, como trazido no programa de televisão supracitado. Estes 

depoimentos televisionados serviram também de estofo para criação de outros 

personagens retratados em filmes de ficção porvir.  

 

Filmes como o longa de 1965 “The Pawnbroker”, que viria a mostrar cenas de 

personagens dentro dos campos de concentração e seu cotidiano, começaram a ser 

produzidos. Uma das depoentes do documentário afirma que este filme é sobre memória, 

mas mais ainda sobre a supressão da memória, uma vez que traz a história de um 

sobrevivente que ainda é assombrado pelas lembranças do holocausto. Tais assombrações 

aparecem para o espectador através de flashes, extremamente rápidos, de menos de um 

segundo na tela, com lembranças dos dias de terror vividos pelo protagonista, que 

intercalam com o momento presente do filme, causando uma ruptura na sequência que 

vemos na cena, para ser intercalada por imagens que estão aparecendo involuntariamente 

na cabeça do personagem principal. Ele luta contra essas memórias pois não quer que elas 

continuem tomando parte de seus pensamentos, sem o seu controle. Tal luta é infrutífera. 

A memória do trauma se impõe, até que os flashes passam de segundos a minutos e tomam 

conta da narrativa. O sobrevivente leva sua vida invadido pelas memórias que não quer 

ter. Seu grito, ao final do filme, é mudo. Ele abre a boca, sua face se contorce 

dolorosamente, mas nenhum som sai de sua boca. É quase como se o emudecimento 

citado anteriormente (no programa de televisão que vetava as palavras da boca dos 

personagens), tomasse outra proporção; aqui, retirando o som do grito na cena final. 

Talvez a audiência não estivesse pronta para ouvir tudo o que havia a ser dito. 
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A imagem 

 

Imaginary Witness, possivelmente sem querer, começa a criar um padrão ligado aos cinco 

sentidos para descrever o desenvolvimento da aceitação do público para com a produção 

audiovisual relacionada ao holocausto nos seus primeiros anos pós-guerra. Se no início 

as cenas documentais simplesmente mostravam os ambientes dos campos de 

concentração vazios privando audiência de uma sensação tátil (ainda que transmitida 

pelos personagens), posteriormente evolui para privação da vocalização e agora começa 

a mencionar a privação da visão.  

 

Um dos personagens, o anão de Ship of Fools (1965), dispara energeticamente para outro, 

(vestindo smoking e gravata borboleta): “você está cego, você não consegue ver o que 

está acontecendo à frente dos seus olhos”, se referindo a que os próprios judeus não 

estavam percebendo o massacre porvir. Mas talvez, nenhum outro filme tinha abordado 

o assunto como Os Produtores de 1967, de Mel Brooks. O filme não só dava voz a 

possibilidade de tratar o tema com um viés cômico, ia além ao incluir músicas sobre o 

assunto em sua narrativa. Tratava-se de um musical dentro de um musical. Quase que um 

mise em abîme sobre o termo holocausto. Sob esse ponto de vista o filme mencionado 

anteriormente The Pawnbroker, também pode ser considerado de certa forma e à sua 

maneira (ainda que mais superficialmente) uma narrativa em mise en abîme. Um olhar 

para as camadas do abismo, naquele caso dentro das lâminas das memórias construídas 

pelo sobrevivente, e neste caso um olhar para as camadas do abismo da compreensão do 

público do final da década de 1960, que já entendia que a simples ideia de se fazer um 

musical sobre Hitler seria um disparate, portanto material de chacota para a dupla de 

personagens principais, golpistas. Mas Brooks sabia o suficiente para também entender 

que eu público americano poderia sim, em um revés na história, aclamar o musical com 

um tema tão absurdo e controverso. Beatriz Sarlo discorre sobre essa compreensão do 

fato histórico e a mudança de significado no presente: 

 

Os "fatos históricos" seriam inobserváveis (invisíveis) se não 
estivessem articulados em algum sistema prévio que fixa seu 
significado não no passado, mas no presente. (...) A história argumenta 
sempre. (SARLO, 2007, p.114) 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba ‐ PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11

Nesse mesmo período negros e judeus americanos uniram forças para dinamizar um 

movimento antidiscriminação. Martin Luther King era televisionado em seus discursos 

empoderadores. Tais discursos jogam luz em um passado também obscuro dos próprios 

estadunidenses. A escravidão era um ponto a ser discutido, assim como o holocausto. A 

fomentação dos direitos civis levou a ficção televisionada de histórias épicas sobre 

escravos, que passaram a fazer sucesso entre a grande audiência Americana. Viam assim, 

quem sabe, um passado que também lhes cabia, e não somente apontando o dedo para os 

alemães por tais perversidades.  

 

O sucesso de séries falando sobre o assunto (escravidão), abriram portas para que outras 

fossem produzidas, agora sim tocando diretamente no assunto “holocausto”. A ponto de 

a emissora americana ABC produzir um especial de nove horas chamado simplesmente 

de “Holocaust”, retratando (ao seu ver) o que era a Alemanha durante o regime ditatorial 

do nacional-socialismo. O escritor e estudioso do tema Andreas Huyssen reconhece a 

importância da série: 

 

Memory discourses accelerated in Europe and the United States by the 
early 1980s, energized then primarily by the ever-broadening debate 
about the Holocaust (triggered by the TV series Holocaust and, 
somewhat later, by the testimony movement) as well as by a whole 
series of politically loaded and wildly covered 14th and 15th 
anniversaries relating to the history of the Third Reich. (HUYSSEN, 
2003, p.12)7 

 

No intuito de criar relação entre as famílias Americanas e o que era apresentado na 

história uma família alemã, esta era retratada no seu dia a dia, lidando com as 

adversidades do regime. Uma família que, de certa forma, muito se aproximava a uma 

família americana, suas festas, sua rotina e seus laços. A personificação feita por Meryl 

Streep (que décadas mais tarde viria a recorrer ao assunto em A escolha de Sofia) de uma 

mãe judia correndo atrás de um caminhão, que levava seu marido prisioneiro e que 

tropeça e cai no chão enquanto o caminhão se afasta, muito lembra a produção italiana 

Roma Cittá Aperta (1945)8, que contém uma cena parecida, em um contexto similar; 

                                                 
7 Tradução livre do autor: “Os discursos da memória foram acelerados na Europa e nos Estados Unidos no 
início dos anos 1980, impulsionados principalmente pelo debate sempre crescente sobre o Holocausto 
(desencadeado pela série de TV Holocausto e, um pouco mais tarde, pelo movimento de testemunhas), bem 
como por uma série inteira de conteúdo político e amplamente coberta, relacionada a aniversários de 14 e 
15 anos na história do Terceiro Reich”. 
8 Este não é mencionado no documentário, mas foi trazido ao trabalho pelo autor por motivo de comparação. 
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entretanto algumas décadas separam as produções Americana e a de Rosselinni. 

Possivelmente a atriz (e equipe) da produção Americana trazia em sua memória 

referências do filme italiano. As nove horas de série foram divididas em quatro dias de 

exibição, e o sucesso foi quantificado através de pesquisas de audiência a relatar que um 

em cada dois americanos assistiram à produção. Conforme atestado pelo filme, nunca 

houve outra produção sobre o assunto que tivesse atraído tanto o interesse do público 

americano. Ao mesmo tempo outra vertente de raciocínio surgiu com a midiatização do 

holocausto. Muitos formadores de opinião aclamavam que o assunto estava sendo 

trivializado. Seus questionamentos surgiram para levantar se quaisquer exibições das 

questões do holocausto eram válidas. Se o simples fato da mostra, ainda que em ficção, 

do que foi o holocausto traria algum tipo de benefício sobre assunto. Despejar sobre a 

massa de telespectadores produtos romantizados sobre o ponto, poderia mesmo 

sensibilizar a audiência, ou seria somente mais um produto de entretenimento 

audiovisual? A emissora de televisão Americana NBC aproveitou o levantamento de tais 

questões para produzir um programa de debates sobre o assunto. Reside aí uma certa 

ironia do veículo discutindo as produções de seus pares. E o debate vai mais além. Não 

se discutem somente sobre as produções audiovisuais, e sim sobre como o assunto deve 

ou não ser exibido às massas. Um dos debatedores argumenta que as produções não foram 

ruins, entretanto, não foram boas o suficiente para retratar fielmente os horrores do 

holocausto. Este argumento me parece fraco e infundado. Parte-se da premissa que seria 

de alguma forma possível retratar ou reproduzir fielmente o que aconteceu nos campos 

de concentração, minimizando de certa forma a pluralidade de problemas e situações 

ocorridas nestes.  

 

Obviamente filme algum ou produção de TV alguma pode, seja lá com qual qualidade for 

produzida, retratar identicamente o que se passava nos campos de concentração em todas 

as suas camadas de acontecimentos. A trivialização e a banalização do assunto é inerente 

à redução imposta por qualquer tipo de obra, seja audiovisual ou não. Com isso quero 

dizer que limitar o assunto a qualquer mídia é por si só reduzi-lo, sem tiraram o valor da 

própria mídia, ou da produção (ainda que nesses termos). É pertinente lembrar que a NBC, 

assim como a ABC, são emissoras de televisão americanas privadas e abertas (podem ser 

vista fora dos pacotes pagos das tevês por assinatura). Ainda que televisionar e romantizar 

o holocausto nesses produtos audiovisuais, intercalados por comerciais, possa ser sim 
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razão para debate, é indiscutível que ao mesmo tempo estes levem o tema a novas 

audiências e gerações que até então (ao contrário de seus pais), não tinham contato 

contemporâneo ao assunto. Eles estavam vendo ondulações da memória do que havia sido 

contado por outros antes deles. Tanto que o programa da ABC começou a ganhar 

notoriedade entre os meios de comunicação da Europa. Percebe-se que então, um público 

que era muito mais próximo aos acontecimentos, passava a receber a visão americanizada 

do que havia acontecido com eles próprios (ou com familiares). Toda produção de uma 

obra audiovisual poderia, portanto, ser classificada (não somente) como excisão, no 

conceito de Genette, uma vez que sempre haverá um tolhimento da história original para 

sua adaptação. 

 

Não é possível reduzir um texto sem diminuí-lo, ou, mais precisamente, 
sem dele subtrair alguma parte ou partes. O procedimento redutor mais 
simples, mas também o mais brutal e mais agressivo à sua estrutura e 
sentido, consiste então numa supressão pura e simples, ou excisão, sem 
nenhuma outra forma de intervenção. A agressão não acarreta, 
inevitavelmente, uma diminuição de valor. (GENETTE, 2010, p.78). 

 

Curiosamente este programa de televisão americano (Holocaust) causou um impacto 

significativo na sociedade alemã. Recebeu atenção não só da mídia impressa e da mídia 

audiovisual, mas também de políticos como o chanceler da época. Isso demonstra, de 

certa forma, que o modo como se conta a história também é importante. A expertise 

Americana na produção de tais peças comoveu o público alemão como poucas produções 

nacionais sobre o mesmo tópico. Os próprios sobreviventes foram impactados por essa 

série americana, eles tiveram uma visão mais ampla, que possivelmente quando 

aprisionados não possuíam sobre a totalidade do regime e seus atos. A partir disso um 

próximo passo foi dado nas produções. Novos documentários passaram então a levar 

sobreviventes aos locais onde tinham sido submetidos a trabalho forçado, tortura e 

encarceramento. Spielberg comenta que os sobreviventes passaram a contar as suas 

histórias a partir do momento que perceberam que o público estava pronto a ouvi-los. 

Alguns desses documentários pareciam quase como guias turísticos para lugares a serem 

visitados apontando pontos de interesse nos locais que serviram para a concentração.  

Abastecidos com o conteúdo de tais depoimentos diretores e produtores de Hollywood 

tinham combustível para produções mais polifônicas. A Escolha de Sofia tenta trazer esta 

abordagem de alguém que viu, viveu, sobreviveu e agora mora nos Estados Unidos. A 

própria história de Sofia é uma incursão na memória da protagonista. Um dos depoentes 
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do documentário Imaginary Witness afirma que o mérito do filme A Escolha de Sofia é 

conseguir mostrar a brutalidade do exército americano sem precisar explorar cenas de 

massacres em câmaras de gás ou tortura. A sequência mais emblemática do filme 

acontece quando a mãe é obrigada a escolher entre um dos filhos para ser enviado sozinho 

a um dos campos. A dor retratada por Meryl Streep ao ter que fazer a escolha, e a frieza 

do militar alemão deixa transparecer eficazmente um certo resumo, ainda que dramático, 

das relações entre os perseguidos e os perseguidores. Em War and remembrance (1988) 

a NBC produziu uma nova série, com duração total de 30 horas, e esta sim, em 

contraponto à A Escolha de Sofia, retratava graficamente e explicitamente o passo a passo 

da captura, encarceramento, tortura psicológica e física, até a morte dos aprisionados. 

Quanto mais explícito, mais impactante. War and remembrance foi muito mais além do 

que simplesmente mostrar visualmente cenas explícitas de execuções e valas cheias de 

cadáveres. Chegaram ao ponto de reconstruir vias férreas em Auschwitz para reencenar a 

transferência dos prisioneiros para os campos de concentração; reconstruíram também 

crematórios e casernas. As imagens feitas in loco em Auschwitz vão muito além da 

tentativa de aproximação da realidade. Há também uma importância simbólica em 

realizar as filmagens dessa série no próprio local onde a história se passou. Assim como 

muitas vezes um ator precisa de adereços para entrar nos personagens e melhor interpretá-

los, a locação pode servir como um grande adereço para que o ator consiga se inserir na 

história e vivenciar seu papel. Um dos depoentes do documentário Imaginary Witness 

menciona que algumas cenas simplesmente não deveriam ser exibidas, pois devido a 

malignidade são “inimagináveis”. Acredito que este depoente acabe recorrendo a uma 

hipérbole para justificar e explicar que produção alguma conseguirá reproduzir o que 

realmente aconteceu nos campos de concentração, entretanto o simples fato delas terem 

sido (ainda que em tentativa) exibidas em produções de ficção, desclassifica-as como 

inimagináveis. Foram sim imaginadas e produzidas. Se a contento ou não, não cabe o 

juízo neste trabalho. O recontar as mesmas histórias podem prover diferente frutos, 

conforme Genette (2010, p.146): “Mas a humanidade, que descobre incessantemente o 

sentido, não pode inventar sempre novas formas, e precisa muitas vezes investir de 

sentidos novos formas antigas”. 

 

Com A Lista de Schindler, Spielberg (devido ao seu já consolidado renome na indústria) 

poderia cunhar, na história do cinema, o filme mais emblemático já feito sobre o tema. O 
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protagonista do filme era um alemão conivente com os nazistas desde que estes lhe 

provessem lucro. Ainda que baseado numa história pregressa, pois o filme foi inspirado 

em um livro, Spielberg transforma o personagem em herói uma vez que ele releva seus 

objetivos iniciais por uma causa que julga ser maior à dele; a de ajudar aprisionados em 

campos de concentração. Um dos problemas enfrentados pelo diretor, seria como fazer a 

audiência se identificar com o personagem principal, uma vez que ele não fazia parte de 

uma família (como mostrado em filmes anteriores) que sofria com o regime nazista, ou 

ainda mostrando a perspectiva de um encarcerado. O protagonista era ao mesmo tempo o 

algoz e o herói.  

 

O quadro de perpetuação da memória do fato histórico pode ser levado em conta na 

análise de A Lista de Schindler, não tomando-o somente como um drama direcionado à 

bilheteria. Também é questionável a consistência do diretor / autor em fazer um filme no 

qual seus traços são dificilmente identificáveis. A simples escolha de fazê-lo em preto e 

branco e sobre um tema cujo Spielberg não era reconhecido por, poderia levantar um 

novo desafio tanto aos estúdios na hora de promovê-lo, como para o próprio diretor na 

hora de impingir sua assinatura como característica do filme. Mas talvez para Spielberg, 

na época, isso fosse menos importante do que a história a ser contada. Para mim, como 

observador, o preto e branco do filme justifica-se não pela dramaticidade que a falta de 

cor traz, mas sim em cenas com significados subjetivos, uma vez que em preto e branco 

as cinzas expelidas pelas chaminés das câmaras de cremação poderiam ser facilmente 

confundidas com neve caindo sobre os campos e seus trabalhadores. O filme criado para 

servir a indústria cinematográfica mostrava também como a indústria nazista funcionava 

ao visar o lucro através dos pertences de seus encarcerados. A Lista de Schindler também 

se baseava em centenas de depoimentos de sobreviventes. Em certo ponto do 

documentário Spielberg afirma que uma das intenções de seu filme era deixar clara a 

consciência que os Estados Unidos e Inglaterra tinham do que estava acontecendo na 

Alemanha na época, e mesmo assim (por muito tempo) não realizar interferência que 

poderia resultar em várias vidas poupadas, o que, sabiamente, não aconteceu. O filme 

escolhe por mostrar a centenas de sobreviventes e não os milhares de mortos. Essas 

mesmas centenas que mais tarde serviriam de embasamento para a perpetuação da 

memória do holocausto. O final do filme A Lista de Schindler me lembra um pouco a 

lógica de terminar os telejornais brasileiros com uma notícia mais otimista do que as 
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faladas durante o noticiário; assim, o público fica com uma impressão mais leve ao 

término. Idem com as telenovelas e seus finais felizes e agora no filme de Spielberg no 

qual o algoz que virou herói encontra a redenção através das mãos de quem foi salvo por 

ele. O sucesso de A Lista de Schindler causou uma enxurrada de novas produções tratando 

do assunto tanto no cinema quanto na televisão no final dos anos 1990 e no começo do 

século XXI. A história de Anne Frank foi novamente recontada (mas dessa vez, 

mostrando seu trágico fim) e Roman Polanski conseguiu produzir O Pianista.   

 

Considerações finais 

 

Hollywood talvez sirva como um intermediário entre assuntos difíceis de serem tratados 

(como especificamente neste caso o holocausto) e o grande público, encontrando através 

dos filmes um ponto intermediário que seja palatável pela massa consumidora desse 

produto. Hollywood ajudou ao mundo a chegar num consenso final do que pode ser 

considerado “maldade”, tomando o holocausto como padrão para tal medida.  

 

Estamos nos aproximando em breve da época em que nenhum remanescente dos campos 

de concentração estará vivo para contar sua história. Essa história só poderá ser revista, 

reouvida e relembrada através de escritos, fotos, depoimentos coletados e filmes. Portanto 

talvez estejamos nos aproximando também de uma época em que cada novo filme sobre 

o Holocausto seja um passo mais distante do que realmente aconteceu e mais próximo da 

ficção.  
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