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Resumo 
 

Desde a instalação da experiência cinematográfica, uma das principais discussões entre 
os teóricos gira em torno dos efeitos que ela pode proporcionar em seus espectadores. 
Entre as múltiplas visões existentes, Munsterberg, Maurehoufer e Morin demostram 
entendimento interessante sobre os elementos constituintes dessa experiência. As 
projeções e identificações, que proporcionam entre outros impactos a participação 
afetiva, são um grande impulso para refletirmos sobre como essa relação tem se dado, 
enquanto os filmes com suas construções narrativas e recursos formam uma 
transferência que sai da tela para adentrar a vida psíquica do espectador. O objetivo 
deste trabalho é a simples análise da possível construção através da afetividade na 
recepção fílmica, a partir do cinema nazista, na obra Triunfo da Vontade. 
   
Palavras-chave: cinema; afetividade; recepção; nazismo; comunicação. 

 

1. Impacto do Cinema no Espectador 

Diversos são os autores – e, consequentemente, suas visões – que tratam dos efeitos 

do cinema no espectador a partir da ótica da identificação. Os vários elementos que 

fundam as argumentações para justificar tais pontos de vista vão desde a gênese da 

interpretação por parte de quem observa (e através da percepção audiovisual) até a 

natureza, reforçada por alguns, do extremo poder do significante cinematográfico 

(MACHADO, 2009), dotado de imagens similares ao real e capazes de despertar tais 

efeitos. Sejam quais forem o pressuposto e seu ponto de partida, acreditamos que alguns 

elementos perpassam todas essas visões, tais como a atenção, a entrega e, por fim, a 

identificação. 

 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema (DT4 - Comunicação Audiovisual) do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Curitiba (PR), 
Universidade Positivo, 04 a 09 de setembro de 2017. 
 
2 Bacharel em Cinema e Audiovisual e especialista em Comunicação e Semiótica pela Universidade Estácio de Sá 
(RJ). Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Indústrias Criativas (PPGCriativas) da Universidade Católica de 
PE (UNICAP), email: daniloguerra7@yahoo.com.br 
 
3 Mestre em Linguística e Doutorando em Design da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Professor dos cursos de Jornalismo e Jogos Digitais e do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em 
Indústrias Criativas (PPGCriativas) da Universidade Católica de PE (UNICAP), email: dariobrito@unicap.br  
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Assim, nossa trajetória neste trabalho, que integra as reflexões iniciais para a 

investigação do impacto das imagens dotadas de afetividade no tema militarismo, 

investe nas primeiras observações a fim de levantar hipóteses para o fenômeno dentro 

da nossa proposta de estudo no Mestrado do programa de Pós-Graduação em Indústrias 

Criativas da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Nosso intuito principal é 

lançar apostas no que diz respeito aos elementos que acreditamos serem indispensáveis 

no processo de identificação do espectador e, assim, tentar aplica-los à observação no 

documentário Triunfo da Vontade, tendo como base argumentativa a afetividade. 

 

1.1. A atenção e sua energia seletiva 

Ao se tratar da atenção, é consenso considerar a distinção feita a partir desse atributo 

entre “voluntária” e “involuntária”. Atenção é voluntaria quando temos uma ideia pré-

concebida de onde queremos colocar o nosso foco. As observações ficam impregnadas 

com um desejo pessoal de ideias próprias e, assim, ignoramos o que não satisfaça o 

nosso desejo específico. Cientes do objetivo que queremos atingir, subestimamos tudo o 

que encontramos à sua energia seletiva e, graças à atenção, só absorvemos o que vem de 

fora na medida em que contribui para nos dar o que estamos procurando. No cinema, 

com as rápidas projeções das imagens na tela, o espectador é influenciado – tem a mente 

dirigida para os fins almejados daquela exibição. Nesse movimento, assim como 

dotados de um filtro, vamos organizando o mundo que nos cerca em um verdadeiro 

cosmo de experiências. “Tudo se regula pela atenção e pela desatenção. Tudo o que 

entra no foco da atenção se destaca e irradia significado no desenrolar dos 

acontecimentos” (MUNSTERBERG, 2003, p.28). 

Aprofundando-se nesta concepção da atenção, Munsterberg (IDEM) segue dizendo 

que quando o nosso objeto privilegiado se torna mais nítido, todas as demais coisas 

tornam-se menos definidas, chegando ao ponto de apagar-se. O ser atento não repara 

mais nelas, elas perdem sua força. Exemplifica que se estamos demasiadamente atentos 

à leitura, não damos ouvidos a nada do que se passa em nossa volta, nem temos noção 

de onde estamos. Esquecemos de tudo.  

Acrescentando outro fator, o nosso corpo se ajusta à percepção presente. A nossa 

cabeça, os nossos olhos, todos os nossos músculos buscam receber dos órgãos 

sensoriais a maior plenitude possível deste contato. A personalidade corpórea busca 

uma plenitude em sua impressão. As ideias, pulsões, emoções, estão todas voltadas para 
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o objeto privilegiado. Este se torna o impulsor das nossas ações, enquanto todos os 

outros perdem suas pulsões sobre os nossos sentimentos e ideias. 

 

1.2. Entrega do sujeito na situação cinema  

Hugo Mauerhofer (2003) analisa a simples disposição de um espectador, ao deixar o 

universo que lhe é presente, para adentrar no mundo subjetivo do espetáculo 

cinematográfico. Por diversos motivos este espectador inseriu-se nesta subjetividade 

sem levar em consideração a mudança psicológica da consciência que o acompanha 

frente ao simples ato de ir ao cinema. O autor classifica a “situação cinema” como o ato 

de fuga voluntária da realidade cotidiana e sugere que a melhor experiência 

cinematográfica seria aquela onde a inexistência de qualquer subterfúgio arremessador 

ao mundo cotidiano estivesse presente.  

Um fator essencial para esta visão peculiar a respeito da entrega reside nos efeitos 

psicológicos averiguados por Mauerhofer. Ao recapitular a psicologia experimental 

sobre as reações inicialmente apresentadas por uma pessoa que permaneça em um 

quarto escuro por um tempo, ele sustenta que ocorra um retardamento do curso natural 

do tempo. Segundo o autor, a impressão subjetiva é de que somos mantidos à uma certa 

distância das nossas experiências temporais e, dessa forma, logo vem a sensação de 

tédio – caracterizado pela falta de algo acontecendo – que denota o vazio da pessoa 

agastada. 

Um outro efeito psicológico somado à distorção do tempo é a alteração da sensação 

de espaço. A falta de iluminação torna a forma dos objetos menos definidas, dando à 

imaginação maior liberdade de interpretar o mundo que nos cerca. A imaginação 

começa a fazer um registro extremamente subjetivo do mundo visível que ainda resta e 

essa modificação da sensação de espaço anula a barreira entre consciente e inconsciente, 

podendo, assim, enfatizar a importância do inconsciente na experiência do cinema.  

O espectador está em um estado passivo, que é alcançado espontaneamente. Em 

uma sala, isolado do mundo exterior, espera em total inércia e receptividade – condição 

esta que gera uma extrema afinidade psicológica entre a situação cinema e o estado do 

sono. Aqui Mauerhofer ressalta que entre os dois casos há uma fuga da realidade e que a 

escuridão é um pré-requisito neste estado de passividade voluntária. Assim, a situação 

cinema - com seus atributos de tédio iminente, imaginação exacerbada e passividade 
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voluntária – faz com que o inconsciente entre em contato com o consciente em maior 

grau que normalmente. 

Após a experiência, o estado mental do espectador recém-saído do cinema é alterado 

devido as suas identificações com a diegese fílmica. Por motivos inconscientes (mas 

que, acreditamos, a afetividade tenha uma parcela nisto), ele se identificou. A 

disposição mental permanece até que as solicitações da vida cotidiana acabem por 

dissipá-las. “No caso de pessoas de muita imaginação e sensibilidade, e 

consideravelmente reprimidas, os efeitos da experiência cinematográfica se refletem na 

postura, no andar e nos gestos” (MAUERHOFER, 2003, p.379). 

O anonimato do espectador é mais presente no cinema do que em outros 

espetáculos, levando-o, assim, as suas associações mais íntimas. E esses elementos 

formam o que Mauerhofer chama de alicerces da “psicologia da experiência 

cinematográfica” (IDEM). Com efeitos múltiplos, o cinema desempenha um grande 

papel na vida do homem moderno. Tem um poder psicoterapêutico: todos os dias ele 

torna suportável a vida de milhões de pessoas. 

 

1.3. Projeção-identificação: entre a tela, a vida real e o eu 

Tentando estabelecer conjecturas a respeito dos elementos que compõem a 

identificação, Edgar Morin (2003) aprofunda seus conhecimentos na natureza humana e 

lança suas impressões sobre dois aspectos extremamente interligados, mas inicialmente 

opostos do mundo exterior na interioridade do homem: a projeção (movimento de 

dentro para fora) e identificação (movimento de fora para dentro). Nosso foco, 

primeiramente, recai sobre o primeiro dos movimentos, ao perceber que as nossas 

necessidades, sonhos, desejos, obsessões, aspirações, se projetam4 em tudo o que está 

em nossa volta. Nossas percepções são confundidas e trabalhadas pelas nossas 

projeções. 

Já quando identificamos algo, em vez de nos projetarmos no mundo, o absorvemos. 

A identificação absorve o meio ambiente dentro do próprio “eu” e integra-o 

afetivamente. Os fenômenos psicológicos subjetivos são comandados pelo complexo 

"projeção-identificação-transferência", que não é fiel: ele pode deformar a realidade 

                                                
4 De acordo com Morin (2003), o processo de projeção pode tomar o aspecto de automorfismo (quando atribuímos 
e/ou julgamos nos outros algumas características que nos são próprias), antropomorfismo (ao atribuirmos às coisas ou 
seres vivos, traços, tendências e características que são humanas) ou de desdobramento (fase genuinamente 
imaginária: nós projetamos o nosso próprio ser individual em uma visão alucinatória onde a nossa imagem corporal 
nos aparece). Antropomorfismo e desdobramento formariam o momento em que a projeção passa à alienação. 
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objetiva das coisas ou situar-se fora desta realidade (no estado de alma, nos devaneios). 

O sonho, assim, seria uma projeção-identificação em estado mais puro: enquanto não 

acordamos, essas projeções são reais; quando estamos acordados e conscientes, não 

damos importância à subjetividade contida no sonho.  

Um exemplo cotidiano da participação afetiva citada por Morin, é o amor – 

projeção-identificação suprema. O amor que a nós próprios dedicamos é transferido 

para os anseios, objetos, ações, tristezas, alegrias, tudo o que corresponde ao ser amado. 

Tudo está enraizado por sua presença. A participação afetiva amplia-se dos seres às 

coisas. “Uma ambivalência dialética liga os fenômenos do coração e as fetichizacões”. 

(MORIN, 2003, p.149). 

A projeção-identificação, desempenha continuamente o seu papel em nossa vida 

cotidiana, privada e social. Representamos para os outros e para nós mesmos um papel 

na vida. “O vestuário (esse disfarce), o rosto (essa máscara), as palavras (essa comédia), 

tudo isso alimenta, na vida corrente, esse espetáculo que damos a nós próprios e aos 

outros, ou seja, as projeções-identificações imaginárias” (IDEM, p.151) 

Quando identificamos as imagens na tela com a vida real, pomos nossas projeções-

identificações desta em movimento. A impressão de vida e de realidade própria das 

imagens cinematográficas é inseparável de um primeiro impulso de participação. A 

imagem cinematográfica, a mesma que falta uma realidade probatória da realidade 

prática, detém um poder afetivo muito forte, o que a identifica como espetáculo – “o 

encanto da imagem” – que renova ou exalta a visão das coisas simples e cotidianas.  

Nos demais espetáculos, os espectadores podem se expressar fisicamente através de 

aplausos (aprovações) ou assobios (recusas), mas de qualquer maneira, no cinema, o 

espectador permanece impotente de mudar o curso da representação. E a anulação ou 

atrofiamento das participações motriz, prática ou ativa, está estritamente ligada à 

participação psíquica e afetiva. A participação do espectador por não poder se expressar 

em atos, se interioriza. Isso determina a participação afetiva intensa: operam-se 

verdadeiras transferências entre a alma do espectador e o espetáculo da tela. “O 

espetáculo serve de ilustração a uma lei antropológica geral: todos nós nos tornamos 

sentimentais, sensíveis e lacrimejantes logo que nos vemos privados dos nossos meios 

de ações” (IBIDEM, p. 154). Como sob efeito de uma neurose artificial o espectador vê 

o mundo entregue a forças que lhe escapam.  
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A escuridão das salas de cinema também favorece às projeções-identificações 

aproximando-se muito das fantasmagorias do sonho. Esta obscuridade serve para 

dissolver as resistências diurnas, para isolar o espectador e fazê-lo adentrar no universo 

das sombras. Coloca o espectador em um estado, segundo Morin, símile-hipnótico, pois 

o espectador não dorme. É nesta sala obscura onde o espectador passivo tudo suporta, 

onde tudo está fora de seu alcance, mas, ao mesmo tempo, tudo se passa dentro da sua 

mente.  

A obra cinematográfica vai para um espectador consciente da sua irrealidade prática 

com o que está sendo representado. A cristalização mágica reconverte-se para este 

espectador em subjetividade e sentimentos, isto é, em participação afetiva. A extrema 

imobilidade do espectador vem doravante juntar-se à extrema mobilidade da imagem, 

para constituir o cinema. 

 

2. Caminhos para a identificação: da preparação à afetividade 

Dois fenômenos nos são importantes quando nos referimos aos elementos que 

acreditamos funcionarem como veículo desse efeito de identificação que o cinema, entre 

outros, poderia ocasionar no espectador: a preparação espectatorial e a participação 

afetiva. Unidos, ambos contribuiriam para a efetivação desse processo que integra, ao 

mesmo tempo, a assimilação e o reconhecimento. 

 

2.1 A Preparação Espectatorial 

Hugo Mauerhofer faz um apanhado bem específico da recepção espectatorial. Em 

sua “Situação Cinema”, descreve um espectador que voluntariamente adentra na sala de 

espetáculo chamada cinema. O sujeito senta-se na poltrona, geralmente confortável, 

onde entrará em um estado pacífico de espectatorialidade. Outras pessoas estão em 

volta, mas pouco importa, porque brevemente todas desaparecerão. A medida em que a 

iluminação vai sendo apagada, ocultando a ultima resistência do universo cotidiano, 

despertam-se no espectador situações psicológicas bastante relevantes – fator que 

aumentará a passividade espectatorial. 

O filme vem provocar no homem moderno as associações íntimas mais variadas. E 

este homem necessita delas, pois sua capacidade criativa está em defasagem. O cinema 

ajuda-o a aliviar tal fardo provocado pelo cotidiano. O efeito da experiência 

cinematográfica se propaga para além da sala de cinema. Em uns mais que em outros, 
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até que os chamados da vida cotidiana os tragam de volta. Mas até que ponto, 

inconscientemente, tal arte poderia ter deixado seus resíduos? 

Aqui encontramos o que Hugo Munsterberg define como atenção involuntária. 

Todos os planos, o áudio, toda a arte cinematográfica favorece o que o diretor quer dizer 

com tal imagem. Ele guia, como um fantoche, a atenção do sujeito para onde quiser. 

Aplicando-se um simples close, por exemplo, o espectador não escolhe para onde olhar. 

Quando decidimos observar alguma coisa, as demais coisas em nossa volta perdem o 

foco, deixam de existir. 

O que podemos observar é que a arte cinematográfica tem um grande poder, 

diferentemente das outras, de direcionar a subjetividade alheia. O espectador, por mais 

variada que seja sua subjetividade, em um primeiro momento receberá uma lei lógica 

aparente e direcionada. Alguns mais envolvidos que outros, mas todos com uma 

primeira construção psíquica eloquente com os fins almejados dos realizadores. Para 

partir deste primeiro momento, ativando outras áreas subjetivas, os idealizadores se 

beneficiam com artifícios emotivos que poderão humanizar as fantasmagorias das 

sombras, gerando uma identificação ao espectador. 

Concisa sobre a teorização da recepção fílmica, explicita por Mauerhofer, e a 

atenção direcionada e involuntária por Munsterberg, a psicologia cinematográfica nos 

transporta para outro patamar de análise espectatorial. Daqui surge o prazer em assistir 

uma obra cinematográfica. É o que faz da existência do cinema algo tão sublime e 

fantástico. 

 

2.2 A afetividade cinematográfica 

De posse da preparação espectatorial, passaremos, assim, a analisar a catarse 

provocada por sua excelência e entraremos na teorização sobre a afetividade 

cinematográfica. Morin descreve que o mundo interior do sujeito se projeta no exterior. 

Todas as coisas que prezamos, como sonhos, aspirações, necessidades, etc; se projetam 

no mundo que nos cerca. Independente de qualquer projeção, o que importará é que em 

todas elas o sujeito, ao invés de se projetar, exteriorizar a importância dele para o 

objeto, acaba descrevendo o inverso: ele absorve a importância do objeto para si, para 

seu eu. Aqui vale ressaltar a atenção, que, quando voluntária, olha para onde quiser, 

para aquilo que lhe interessa. E assim, o sujeito integra o mundo afetivamente. 
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No cinema ocorre o mesmo. O espectador se identifica com os sentimentos 

universais que têm seu objetivo próprio na narrativa. Qualquer história demanda de uma 

lei para envolvimentos espectatoriais que, sendo história, se torna impossível fugir de 

seu aspecto humanizado. Basta a condução do diretor para determinar o fim de seus 

sentimentos. Com isso bem apurado, a facilidade de obter o resultado almejado na 

mente do espectador aumenta em 100%. 

Como já discutido neste trabalho, Morin define que os fenômenos psicológicos 

subjetivos são comandados por um complexo projeção-identificação-transferência. O 

surgimento da transferência se dá após a participação afetiva da projeção-identificação, 

ou seja, quando a "magia cria vida". Um exemplo cotidiano da participação afetiva é o 

amor. O amor que o sujeito A diz ter pelo B é na verdade o amor que A tem por si 

mesmo. Quando o ser amado é idealizado por A, ele está se projetando em B e 

absorvendo-o para si. O sujeito se projeta e se identifica no outro. A partir daqui, ocorre 

a transferência, onde tudo se torna penetrado por sua presença. A participação afetiva 

estende-se dos seres às coisas. Observando na vida cotidiana, Edgar Morin fala das 

projeções-identificações imaginarias – onde o espectador representa na vida rotineira 

um personagem social com disfarces, máscaras, palavras – todo um espetáculo que 

representa para si e para os outros. 

Quando o espetador do cinema identifica as imagens na tela, está se projetando e 

identificando as aspirações da vida real. Essa impressão de realidade que é 

proporcionada pelo cinema é inseparável de um primeiro impulso de participação. 

Somando-se o fato de que as resistências externas são dissolvidas pela escuridão da sala, 

colocando o espectador em um estado símile-hipnótico. Esta passividade vai de 

encontro ao movimento das imagens e, por mais consciente que o espectador seja da 

irrealidade prática do filme, seu poder imagético trabalha na subjetividade e sentimentos 

deste sujeito. 

 

3. Triunfo da Vontade (Triumph Des Willens – 1934) 

3.1 O Documentário 

Em 1933, depois do quinto Congresso do Partido Nazista, Hitler convenceu Leni 

Riefenstahl5 a produzir um longa metragem sobre o sexto congresso. Este encontro 

                                                
5 Leni Riefenstahl nasceu em 1902, em Berlim. Estudou pintura, mas começou sua carreira artística como 
dançarina, tendo que largar a dança por causa de uma lesão no joelho.  Depois disso, ingressou na carreira 
de atriz e sua aproximação com Hitler ocorreu em 1932, quando ela dirigiu seu primeiro filme, A Luz 
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partidário, marcado para setembro de 1934, em Nuremberg, caracteriza o filme em  uma 

extraordinária peça de propaganda nazista.  

Leni Riefenstahl elaborou este filme com truques e artifícios inéditos para época. 

Usou recursos como o close-up que tornavam agigantados objetos simples e 

contribuíam para gerar uma sensação de místico poder absoluto. É perceptível que sua 

linguagem favoreceu o objetivo primordial de Hitler, que era a construção de uma 

unidade alemã.  

Triunfo da Vontade tem como objetivo inicial mostrar para as futuras gerações 

como foi o início do Terceiro Reich, através do acompanhamento e documentação do 

NSDAP – sigla alemã para Congresso do Partido Nacional Socialista Alemão dos 

Trabalhadores. Elaborada sem narração, a obra apresenta cenas dos dias do congresso, 

favorecendo com sua trilha sonora tanto a grandiosidade do evento quanto a influência 

de Hitler na Alemanha. Através das imagens, podemos observar essa força que Hitler 

exercia na vida de todos naquela época – desde o corte de cabelo dos jovens até os 

gritos de aclamação.  

O povo confiava muito em Hitler, graças ao seu papel na reconstrução da 

Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. É muito perceptível a forte crença das 

pessoas em um novo período de prosperidade para o país. Era dessa garantia que o povo 

necessitava para renovar suas esperanças na nação. 

        A organização da multidão é outra coisa que encanta os olhos de quem assiste. É 

toda bem marcada, que causa impressão de disciplina, sistematização. É esta 

representação de uma Alemanha organizada, esta espiritualidade de ordem que gera no 

espectador a crença em um Estado próspero.   

        É apresentada para os espectadores posteriores ao nazismo, uma visão de como a 

figura de Hitler influenciava e se incorporava na vida privada alemã. O filme mostra 

claramente a habilidade que ele utilizou para comover e influenciar sua multidão, seus 

“camaradas” – como ele se referia à sua plateia. 

                                                                                                                                          
Azul, juntamente com o húngaro Bela Balázs (crítico influente das décadas de 30 e 40). Foi Balázs quem 
apresentou para Leni O Encouraçado Potemkin, do russo Sergei Eisenstein, famoso por sua visão a 
respeito da montagem dialética e da defesa de que as sensações de um filme podem ser construídas. Com 
essas teorias, e dialogando com Joseph Goebbels, Leni conquistou rapidamente o gosto de Adolf Hitler. 
Alcançou seu maior sucesso com o documentário Triunfo da Vontade, no entanto, após a Segunda 
Guerra, tanto este filme quanto a sua carreira de cineasta tiveram a reputação destruída, inclusive com a 
sua prisão durante quatro anos. Leni era uma mulher muito talentosa em uma área até então amplamente 
dominada por homens. Por ser a cineasta de Hitler, esta vinculação com o partido a perseguiu até o fim da 
sua vida. Em liberdade tentou voltar a filmar, mas foi hostilizada pela opinião pública. Dedicou-se a 
fotografia e morreu em 2003, sempre afirmando desconhecer os crimes cometidos pelo nazismo. 
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         Nesta obra de Leni, podemos observar o poder afetivo provocado pelo cinema 

para o espectador alemão, de 1934. Ele se identifica com o universo documental 

idealizado pelo nazismo. A afetividade da população com seu Führer é incontestável. 

Hitler aparece como um herói que reconstruirá a nação. A identificação com um povo 

organizado, o pertencimento a tão exuberante nação unida, os valores proferidos pelos 

governantes, toda sua composição elucida no espectador uma confiança no seu Estado. 

Apesar de ser um documentário sobre um congresso, a atenção do espectador é 

trabalhada e direcionada para os principais objetivos de criação ideológica nazista. 

 

3.2 Análise 

Leni Riefenstahl, a cineasta de Hitler, foi de extrema importância para a 

propagação dos objetivos de seu Führer. Antes de adentrarmos em Triunfo da Vontade, 

devemos repensar as influências que Leni sofreu de Bela Balázs. Este era conhecido 

como o poeta do close-up. Acreditava que a imagem falava mais do que qualquer 

palavra e que o close-up poderia expressar algo de dentro da pessoa, algo que só a alma 

poderia dizer sem a necessidade de manifestar-se em palavras. Em objetos, o close-up 

gera uma expressividade que outrora não fora revelada, imbuída de fortes cargas 

dramáticas. Adicionando as ideias e teorias de Goebbels e toda a sua bagagem, Leni 

Riefenstahl fez filmes com extrema magnitude que lhe renderam diversos prêmios. Seu 

filme de maior repercussão foi Triunfo da Vontade, o qual, após o nazismo, lhe 

proporcionou grandes problemas.  

Começaremos a analisar a obra partindo do pressuposto que o mesmo surgiu 

com intuito de aliar a afetividade aos ideais nazistas, apesar da própria discordância da 

diretora quanto a esta questão.  

 

Fig. 1:. Suástica na janela da casa.                     Fig. 2: Suástica associada a segurança. 
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O documentário está situado em Nuremberg e registra o sexto Congresso do 

Partido Nazista, a partir dos diversos métodos que Leni utilizou para despertar a 

emotividade do espectador, alguns até modernos demais para a época. Com a utilização 

do close-up em objetos simples, possivelmente com intuito de gerar uma sensação de 

místico poder absoluto, podemos observar na fig. 1 a idealização da constante presença 

da suástica na vida cotidiana alemã. Na maioria dos planos introdutórios, é perceptível a 

persistência das bandeiras da Alemanha e do nazismo, um recurso que intensifica os 

valores dos ideais de Hitler, espalhados por toda a Alemanha (fato que também pode ser 

associado à ideia de projeção-identificação defendida por Morin). A fig. 2 revela um 

Estado de segurança representado pelo exército alemão e uma criança que observa 

ansiosamente a chegada do restaurador da Pátria. Segurança esta que o nazismo 

proporcionaria, caracterizada mais uma vez por sua suástica no braço do soldado. 

 

Fig. 3: Chegada de Hitler e aclamação.             Fig. 4: Aclamação 

         
Fig. 5: Felicidade                                         Fig. 6: Respeito 
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As imagens deste documentário revelam uma heterogeneidade do povo alemão. 

Existe uma veneração ao Terceiro Reich, que propaga o ideal do homem que vem 

libertar e restaurar a nação alemã. Hitler surgindo dentre as nuvens e sendo aclamado 

pelo povo revela uma afinidade com o ideal de ser uma espécie de “messias” que o povo 

tanto esperava. A fig. 3 mostra sua chega em Nuremberg, onde a população o aguarda 

ansiosa. Na fig. 4 podemos ver a aclamação do povo, para a qual o plano escolhido faz 

com que o espectador possa se identificar nesse universo de alegria e esperança, aliando 

as imagens de sorriso e devoção ao conceito de afetividade. 

Como vemos na fig. 5, a alegria é representada dentro de uma cena onde o 

exército alemão é associado a um ambiente marcado por extrema camaradagem. Os 

soldados unidos demonstram fazer parte de uma tropa amiga e, ao mesmo tempo, 

admiradora do seu líder com respeito claro aos seus ideais, como podemos ver na fig. 6.   

 

Fig. 7: Palestrante                                    Fig. 8: Reconstrução 

      
 

É relevante mencionar como Leni se beneficiou do close, trazendo planos mais 

fechados e em contra-plongé, favorecendo os palestrantes que propagavam o governo 

de Hitler no congresso. O close-up transmitia a dramaticidade e veemência dos 

oradores; já o contra-plongé transpassava a ideia de superioridade. Na fig. 7, com o 

Ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, essa técnica é bem retrata.  

A fig. 8 é um plano de forte apelo emotivo, com a representação de cada soldado 

segurando uma pá, a esperança de uma nova Alemanha é mais uma vez marcada. A 

imagem, entre outras mensagens, demonstra que Hitler é o homem que vai reconstruir a 

Alemanha, intensificando as possibilidades de projeção-identificação no espectador.   

Outra observação importante que devemos considerar é a influencia de Hitler 

para o povo alemão. Desde o corte do cabelo até os gritos de aclamação, a força de 
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Hitler é extremamente notória. Sua imagem transpassava a fotografia, rádio ou cartaz e 

era transferida para a vida desse povo. 

O filme revela uma união entre a nação alemã. Com as imagens do exercito 

acordando, revelam-se soldados unidos, trabalhadores, brincalhões, que não aparentam 

qualquer sinal de violência. As pessoas da sociedade também são apresentadas e 

cumprimentadas por Hitler, em cenas onde encontramos um demasiado afeto com a 

população. O filme demanda uma confiança, uma crença no que é dito e apresentado.  

 

Considerações Finais 

Em Triunfo da Vontade, podemos destacar a participação emotiva falada por 

Edgar Morin. Nele, observamos que o filme tenta demandar uma projeção do povo 

alemão e uma identificação com a verdade exposta através do enredo. O individuo sente 

orgulho de pertencimento àquele povo, para o qual existe um autocrata que demanda 

total confiança e organicidade. O povo se vê feliz e confiante. E sai das salas de 

projeção com total credibilidade no governo. Esta credibilidade é o que importa para os 

idealizadores de Triunfo da Vontade. 

Riefenstahl também se beneficiou dos outros aparatos do discurso de 

Mauerhofer e Munsterberg. Se partimos do pressuposto que ela faz sua montagem com 

o que beneficia o sistema, ela guia o espectador através de uma atenção involuntária. 

Unir a sala de projeção onde o espectador se localiza em um estado muito próximo à 

hipnose e ao sono, também é fator de extrema relevância que favorecerá a indução 

imagética.  

Existe uma força de indução através do cinema. Inúmeros fatores psicológicos, 

que não foram citados, contribuem para este recebimento fílmico que favorece os 

objetivos impostos pelo diretor. Se observarmos no nazismo todos os meios utilizados 

por Hitler para propagar um ideal a ser seguido, concluiremos que muito se beneficiou 

das imagens independentemente de se tratar do cinema, cartaz ou rádio (devemos 

considerar o rádio, pois foi um dos maiores meios que Hitler utilizou na criação de 

imagens, e que o cinema também compõe o sonoro em sua materialidade).   

As imagens têm poder, e quanto mais simples, mas fáceis para a indução. Não 

por acaso foi que isso se empregou neste filme de Leni Riefenstahl. 

Como observamos, existem varias possibilidades de indução proporcionadas 

pelo cinema. O estado psíquico do espectador favorece muito esta recepção que, em 
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diversos casos, pode facilitar a aceitação de vertentes psicológicas inconiventes com as 

suas, de uma forma mais facilitada. O espectador é um ser passivo que praticamente 

tudo recebe independente de uma contra-recepção. A construção mental favorece a 

idealização dos realizadores que, por sua vez, é absorvida e interiorizada pelo 

espectador. 

Esta interiorização mental é algo que deve ser relevado por todos os 

cinegrafistas, pois, através dela, poderão ser criadas novas fontes de linguagens 

atingindo assim seus objetivos que foram emanados por uma afetividade pré-

estabelecida.  

O cinema nazista soube ajudar a construir ou, como uns dizem, oferecer 

elementos para as mentes de uma grande massa, apagando verdades com inúmeras 

inserções de fatos distorcidos. O cinema, com todo o seu mecanismo de construção 

mental, possibilitou a materialização de um mundo ficcional em mundo real. O cinema 

sempre vai além do écran com seu poder afetivo.  

Apesar de um passado possivelmente escuro – sem jogo nas palavras –, este 

cinema, o mesmo que eterniza pessoas, que carrega o registro de mortos, que nunca se 

saberá se o que se vê é fidedigno ou fraude, que é monstruoso, grandioso, perturbador, 

que a tantos deu luxo e a outros miséria, que escreve uma historia e reescreve outra 

historia, é também o cinema que compõe o grande filme da humanidade, independente 

de gênero (e se diz a verdade ou uma verdade). O cinema que nos constrói, dentro da 

vida de diversos personagens, é o mesmo que nos destrói refletindo as nossas verdades. 

Em sua escuridão, ilusão e inexistência, compõe e induz a vida do homem moderno. 
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