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Terror, fanatismo, fundamentalismo, ódio racial, limpeza étnica. Os temas que freqüentam o 
noticiário na atualidade parecem não ser uma novidade deste começo de século XXI. Foi essa a 
constatação dos participantes do debate que se seguiu à exibição do filme “A queda — as últimas 
horas de Hitler” na série “Encontros O GLOBO”, no auditório do jornal na noite de anteontem.  
 
Na semana em que se comemoram os 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da derrocada 
do tirânico regime de Adolf Hitler, o filme alemão traz de volta a figura do ditador e a discussão 
do tema mais fortemente subjacente ao nazismo: a banalização do mal. Para o cineasta Silvio 
Back, o rabino Nilton Bonder, o músico João Barone e o cientista político Vagner Camilo Alves, 
esse é justamente o grande impacto causado por “A queda”.  
 
— É um alerta para nós. Na medida em que se resgata com profundidade o que aconteceu, é 
importante perceber como estamos vulneráveis, sobretudo certas culturas, a embarcar numa 
visão (de radicalismos) — disse o rabino Nilton Bonder. — Há pessoas capazes de matar e se 
suicidar em nome do que acreditam.  
 
Elogios à humanização de Hitler na tela  
 
Para o músico João Barone, um aficionado por Segunda Guerra, o filme é um retrato vivo do que 
se lê nos jornais nos dias de hoje.  
 
— Nos deixa atônitos ver como a Humanidade ainda está repetindo a perseguição étnica, como a 
direita está ressurgindo... — comentou ele.  
 
O cientista político Vagner Camilo Alves concorda:  
 
— “A queda” é mais do que um filme bom, é um filme necessário. Aquilo foi real e é preciso 
discutir. A Segunda Guerra está aí e ainda vivemos os efeitos dela — argumentou.  
 
Uma outra questão levantada no debate foi como tornou-se possível que um tirano genocida como 
Hitler pudesse levar seu país tão longe numa derrota tão completa. O cineasta Silvio Back 
ressaltou que o mais assustador do nazismo — e que ficou bem claro no filme — é que as idéias 
do ditador eram compartilhadas “por pessoas normais, imbuídas de convicção”.  
 
— O povo alemão tinha culpa no cartório. Esse aspecto deixa o filme aterrorizante — analisa ele.  
 
O jornalista Arnaldo Bloch, mediador do debate, enfatizou por sua vez o perigo que as sociedades 
correm com a supremacia dessas ideologias totalitárias.  
 
— O monstro nasce do humano. É importante perceber que ele pode sair dos grupos de que 
fazemos parte — alertou.  
 
Tal consciência foi justamente o que levou os participantes da mesa a elogiarem um aspecto que 
muitos criticam no filme: a humanização de Hitler, mostrado na tela como um líder doentio e 
raivoso, mas também como um homem capaz de sorrir.  
 
— É válida essa tentativa de resgatar o que havia de humano — ponderou o rabino Nilton Bonder. 
— A reflexão só poderá ser profunda se resgatarmos a dimensão humana de algo que foi real e 
não uma fantasia. Isso nos afasta de repetições. 
 
 
 



Leia mais 
 
Globo Online lança site especial 
 
Entrou no ar no Globo Online o site especial “Segunda Guerra — 60 Anos Depois”. Mapas 
interativos mostram a expansão alemã e seu declínio a cada ano do conflito. O leitor pode 
relembrar a guerra no Pacífico — período em que o mundo assistiu ao lançamento das bombas 
atômicas contra o Japão.  
 
A vida dos líderes que ditaram a guerra é narrada e ilustrada com fotos históricas. A contagem 
das perdas colossais — civis e militares — é detalhada por país. Também se pode ver, através de 
manchetes do GLOBO, como o Brasil acompanhava a guerra. 
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