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RESUMO DE PESQUISA 

 
Este trabalho tem por objeto o filme Alemanha ano zero, coescrito, produzido e 

dirigido pelo cineasta italiano Roberto Rossellini em 1948 e considerado uma das obras 

representativas do neorrealismo italiano. A produção se insere na chamada “trilogia da 

guerra”, tendo sido antecedida por Roma, cidade aberta (1945) e Paisà (1946). 

Diferentemente das duas produções que a antecederam, a obra recebeu muito menos 

atenção tanto por parte do público como da crítica. Com apoio em bibliografia 

especializada e na análise da obra, são aqui empreendidas uma cartografia estética e uma 

cartografia ética da perambulação e dos encontros do protagonista, Edmund, um garoto 

de 12 anos de idade, em sua luta pela sobrevivência entre escombros em uma Berlim 

devastada pela guerra, até seu inesperado suicídio.  A cartografia estética do filme se 

evidencia no percurso da horizontalidade dos planos-sequência (mas também em 

momentos de verticalidade), nos primeiros planos, no jogo de luz e sombra, na mise-en-

scène, na perambulação constante do protagonista, na exploração das imagens ópticas e 

sonoras, que, segundo Deleuze se insere no legado neorrealista, e na direção de atores que 

investe em uma flagrante inexpressividade. A cartografia de afetos, ou ética, surge como 

rendilhado que se mescla aos aspectos estéticos, na medida em que vão sendo convocados 

conceitos espinosistas que subjazem à ideia de ética como “modo de ser”. O objetivo é, 

a partir da abordagem do corpo de Edmund como discurso e por meio do entrelaçamento 

entre as duas cartografias citadas, investigar o que esse corpo nos comunica. O trabalho 

busca delimitar e explorar aspectos ligados à relação corpo-tempo-espaço e evocar um 

sentido ético do ponto de vista espinosista. E o que nos comunica o corpo de Edmund? 

Nossa hipótese é de que o “discurso” desse corpo é tão mais eloquente quanto mais ele 

deixa de dizer: o corpo de Edmund não age; apenas reage. Daí em certos momentos 

termos a impressão de estar diante de um olhar inexpressivo, como o de um autômato. 

Estrangeiro em seu próprio país, Edmund está em um não-lugar, uma não-infância. Daí, 

também, sua vulnerabilidade a tudo o que vê e ouve. Um corpo que, saturado e à deriva, 

sem lugar entre os adultos, entre as crianças menores e entre as crianças maiores, entrega-

se finalmente, pouco antes de se lançar para a morte, à brincadeira, ao jogo, à infância 

sem lugar. Como objetivo secundário, buscamos fazer emergir desse rendilhado, não 

obstante seu desfecho de aparente desesperança, o que Rossellini afirmou ter pretendido: 

legar ao cinema uma obra de profundo amor à vida como potência e invenção de outros 

mundos. 
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ABSTRACT 

 
This study focuses on Germany, year zero, a 1948 film cowritten, produced, and 

directed by the Italian film-maker Roberto Rossellini and regarded as a representative 

artwork of the Italian neorealism. The piece integrates the so called “trilogy of war”, 

preceded by Rome, open city (1945) and Paisà (1946). In contrast to the previous 

productions, this film has received much less attention from the audience and the critics. 

Based on specialized literature and film analysis, we provide an aesthetic cartography and 

an ethical cartography to the wanders and meetings of the protagonist, Edmund, a twelve 

year-old boy who struggles to survive among the rubbles of a Berlin devastated by war, 

until his unexpected suicide. The film’s aesthetic cartography is revealed in the course of 

the horizontality of the sequence planes (but also in moments of verticality), in the first 

planes, in the use of lights and shadows, in the mise-en-scène, in the constant wander of 

the protagonist, in the use of optic and sound images, which, according to Deleuze, is 

placed among the neorealist legacy, and in the casting direction that highlights a notorious 

expressionlessness. The affect cartography, or ethical cartography, arises as an 

interweaving that merges the aesthetic aspects whilst evoking Spinozism concepts that 

underlies the idea of ethics as “mode of being”. Through the understanding of Edmund’s 

body as a speech and based on the assembly of the aforementioned cartographies, the goal 

is to investigate what that body communicates. Our study aims at defining and exploring 

aspects attached to the body-time-space relationship, as well as evoking an ethical sense 

from Spinoza’s point of view. What does Edmund’s body tell us? Our hypothesis is that 

the “speech” of his body is even more eloquent when it is not saying: Edmund’s body 

does not act; it reacts instead. Consequently, at certain moments, we have the impression 

of staring at an expressionless look, such as an automaton’s. As a foreign in his own 

country, Edmund is nowhere, in a non-childhood. Hence his vulnerability to everything 

he sees and listens. It’s a saturated, drifted body, which finds place neither among adults 

or younger and older children. Just before meeting death, this body finally gives itself to 

games, amusements, and a placeless childhood. As a secondary objective, we tried to 

make arise from this interweaving, even though its end of apparent hopelessness, what 

Rossellini claimed to be his intention: bequeath to the cinema an art workpiece of deep 

love to life as potency and invention of other worlds. 
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Introdução  
 

 

 
Pois é o fascínio do zero, também, que anima este filme 

em que Deus parece ausente: nenhum movimento é 

ascendente; nenhuma salvação parece possível. Os 

caminhos que se fecham são os mesmos que se abrem. O 

ano um virá depois (Inácio Araujo, crítico de cinema). 1 

 

Anos depois de legar ao mundo algumas das obras-primas do neorrealismo 

italiano, como Roma, cidade aberta, Paisà e Alemanha ano zero, Roberto Rossellini 

decide deixar o cinema e voltar-se para a televisão. Nessa nova mídia, à época ainda uma 

promessa, dedica-se a produções cujo tema é a vida de alguns dos maiores filósofos do 

pensamento ocidental, como Sócrates e Descartes. Rossellini vê na televisão uma 

possibilidade até então inimaginável para o cinema: levar informação a todos, mas, mais 

do que isso, levar a eles formação. Com o tempo, entretanto, também a televisão viria a 

desencantá-lo, como se lê neste desabafo, escrito poucos meses antes de sua morte, em 

1977: 

Os meios de comunicação que, em princípio, deveriam dissipar a escuridão, 

nada mais fazem do que difundir a ignorância à força de simplificações 

redutoras e de esquemas preparados de antemão. Abrangem uma parte mínima 

do saber, contentando-se em fornecer à dialética mental aquilo que necessita 

para seu consumo cotidiano, ignorando tudo o mais. 

As mídias são grandemente responsáveis pela situação de angústia e de 

confusão em que nos encontramos. […] (ROSSELLINI, 1992a, p. 19). 

 

Na mesma obra, ele alerta o leitor para o fato de que não se considera cineasta; 

que, ainda que tenha para isso uma espécie de habilidade, não é esse seu ofício: “O meu 

ofício é necessário aprender cotidianamente […] o ofício de ser um homem” 

(ROSSELLINI, 1992a, p. 10-11).  

Tomamos como objeto de análise a terceira obra desse alegado “não cineasta” que 

se insere na chamada “trilogia da guerra”, da qual fazem parte Roma, cidade aberta 

(1945) e Paisà (1946). Trata-se de Alemanha ano zero (1948). Enquanto Roma, cidade 

aberta é considerado um dos filmes icônicos do neorrealismo e Paisà, com sua estrutura 

documental e episódica, também chamou a atenção da crítica, Alemanha ano zero parece 

por muitos anos não ter conquistado um lugar de destaque nem para a crítica nem para o 

público, e tampouco para o próprio Rossellini. O roteiro gira praticamente em torno de 

uma só personagem: Edmund, garoto alemão de cerca de 12 anos de idade que sobrevive 

 
1 ARAUJO, I. Rossellini lança seu olhar de fascínio sobre nação “zerada”. Ilustrada, Folha de S.Paulo, 11 

fev. 2007. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1102200710.htm. Acesso em: 14 

maio 2020. 
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em uma Berlim devastada após a derrota na Segunda Guerra Mundial e que luta pela 

subsistência de sua família. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, o último dos quais inclui 

conclusão. No primeiro deles, “Rossellini e sua guerra”, temos como tema o cineasta. 

Trazemos algo das reflexões de Rossellini acerca do papel do cinema como veículo de 

informação e educação e da negação de si mesmo como cineasta. Fazemos uma síntese 

de seu percurso desde os primeiros filmes, na Itália fascista, até sua “trilogia da guerra”, 

sua “trilogia da solidão”, e os últimos filmes até que migrasse para a TV. Analisamos a 

evolução das personagens alemãs de Roma, cidade aberta até Alemanha ano zero, do 

estereótipo à representação que ele considerou “real”. Tratamos, ainda, das motivações 

que o levaram à decisão por filmar na Alemanha. 

No segundo capítulo, trazemos algumas das possíveis referências de que 

Rossellini pode ter feito uso para a ambientação de Alemanha ano zero, dentre as quais a 

primeira obra de Morin, O ano zero da Alemanha, da qual sabemos que ao menos o título 

lhe serviu de inspiração. Trazemos também alguns dados sobre o primeiro cinema que 

viria a se reerguer na Alemanha do pós-guerra, cuja estética de ruínas também pode ter 

trazido ao cineasta alguma inspiração. Por fim, fazemos um breve levantamento do que 

viria a ser dito tanto por Rossellini como pela crítica ao longo dos anos sobre Alemanha 

ano zero.  

No terceiro capítulo, “As paisagens de Rossellini”, tecemos algumas 

considerações sobre a estética dos filmes de Rossellini e a presença das ruínas em seus 

filmes. Tratamos do papel da perambulação no cinema de Rossellini e da perambulação 

de Edmund nas ruínas em Alemanha ano zero, a ponto de enxergarmos, na composição 

entre as ruínas e Edmund, a ambos como protagonistas das sequências a que Rossellini 

dá maior valor. Especulamos, ainda, acerca do deslocamento, no filme, do conceito de 

perambulação.  

O quarto capítulo, “Corpo e voz em Alemanha ano zero”, mais extenso que os 

demais, é o espaço em que aprofundamos nossa análise dos aspectos estéticos e narrativos 

do filme, além dos recursos de que Rossellini faz uso para evidenciar o deslocamento 

existencial de seu protagonista. Discutimos a questão da subjetividade e da simbologia 

que, segundo alguns críticos, teriam distanciado Alemanha ano zero do neorrealismo. 

Ainda nesse capítulo, discutimos o modo como Rossellini explora a expressividade de 

seu protagonista, quanto ao corpo, ao rosto e à voz, e o papel das demais “vozes” presentes 

no filme: a da música, a das pedras, a das demais personagens. Fazemos desse percurso a 

ponte para evidenciar o não-lugar de Edmund que se agiganta ao longo da obra, até sua 

perambulação final, quando finalmente brinca e, em seguida, salta para a morte. 

No quinto capítulo, que é também a conclusão, “Rendilhando cartografias”, 

convocamos alguns dos principais conceitos de Espinosa e os discutimos na relação com 

o filme. Retomamos o que foi levantado acerca da estética da obra e fazemos a 

composição disso – sempre em rendilhado – com o que, nesse momento, falamos acerca 

dos afetos. Retomamos, por fim, as palavras de Rossellini acerca da morte de Edmund 
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como mensagem de amor à vida, evocando delas o que enxergamos como legado de 

Edmund: a vida como potência e invenção de outros mundos.  

 

Por que Alemanha ano zero? 

Alemanha ano zero é um dos primeiros filmes – senão o primeiro – a ter como 

protagonista uma criança em meio a um cenário de guerra ou pós-guerra. Outros viriam 

depois, como Os esquecidos (1950), de Luis Buñuel, Os incompreendidos (1959), de 

François Truffaut, A infância de Ivan (1962), de Andrei Tarkovski, Adeus, meninos 

(1987), de Louis Malle e Império do Sol (1987), de Steven Spielberg. Poder-se-ia, tendo 

como ponto de partida essa pequena lista de filmes considerados emblemáticos desse 

contexto, encadeá-los e estabelecer entre eles uma espécie de diálogo tanto estético como 

narrativo e afetivo através do tempo. Não obstante isso, não nos parece difícil ver em 

Alemanha ano zero e em seu protagonista, Edmund, algo de seminal, um clamor ou grito 

que antecede e sobrepuja todos os outros. A escolha por Alemanha ano zero, portanto, é 

antes a escolha por Edmund, seu corpo e seu grito. 

Pretende-se, aqui, fazer emergir do Edmund personagem o Edmund corpo, todo 

ele uma enunciação: um corpo que constitui, em si mesmo, um discurso. Falar de Edmund 

será, portanto, falar de todos os outros meninos, ou de uma “protoforma” de todos eles, 

independentemente do lado do front em que se encontrem. Segundo o olhar que aqui 

propomos, ele ocupa o centro, em torno do qual a filmografia subsequente em certa 

medida orbita. 

O Edmund personagem tem, em 1947, cerca de 12 anos de idade. Se 

extrapolarmos os limites da narrativa e da tela, concluiremos que terá nascido, então, 

pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Sua primeira infância se deu em uma 

Alemanha imersa no nazismo de Hitler. Os dois anos transcorridos entre a derrota alemã 

e o momento em que flagramos Edmund adolescente talvez nos fizessem supor encontrar 

um garoto amadurecido à custa de sofrimento e penúria. Não é, porém, como se discutirá, 

o que vemos logo em sua primeira aparição na tela.  

O Edmund que surge poucos minutos após os créditos iniciais e um plano-

sequência, o qual depois de um ou dois cortes é substituído por uma tomada que nos faz 

mergulhar em um cemitério onde se cavam covas, é um menino frágil, demasiado magro 

e com uma inesperada voz aguda, a quem não daríamos mais do que 7 ou 8 anos de idade. 

Ao longo de pouco mais de 70 minutos, acompanhamos a perambulação de 

Edmund entre os escombros de uma Berlim bombardeada, em busca de pequenos 

trabalhos que lhe permitam levar algum dinheiro ou comida para a família, que divide o 

mesmo espaço com outras famílias em um prédio em ruínas. A irmã, Eva, sai à noite com 

outras jovens e, em bares frequentados por soldados aliados, consegue cigarros (para 

vendê-los depois). Eva parece estar a um passo de se prostituir, como as demais, porém, 

mais do que a dignidade o que a demove é a espera de que o namorado retorne do campo 
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de prisioneiros. Karl-Heinz, o irmão, ex-oficial da SS “que lutou até o fim”, mantém-se 

escondido por temer apresentar-se às autoridades e ser conduzido a um campo de 

prisioneiros. O pai encontra-se entrevado em uma cama. Como somente Edmund, a irmã 

e o pai recebem cupons de alimentação, o garoto tem de se desdobrar ainda mais para 

sustentar quatro bocas.  

Por esse breve resumo, não é difícil inferir que, em Alemanha ano zero, estamos 

diante de um drama com os elementos característicos do neorrealismo italiano, ainda que 

seja ambientado na Alemanha. Um drama ao longo do qual Rossellini mantém uma 

narrativa fria, e na visão dele quase documental, que “não demonstra, mostra”.  
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CAPÍTULO 1 - ROSSELLINI E SUA GUERRA 
 

Desde já deixamos claro que não temos a pretensão de nos aprofundarmos em 

uma análise de Roberto Rossellini e sua obra. O Rossellini que convocamos a este 

brevíssimo e, sabemos, incompleto estudo é aquele que, em dado momento da carreira, 

decidiu ir a Berlim e lá encontrar seu Edmund. Casualmente ou não, há dois Edmund, o 

Edmund Meschke, ator, recrutado por Rossellini em um circo, e o Edmund Koeler, 

personagem, cuja peregrinação entre escombros acompanhamos ao longo do filme.  

O cineasta Roberto Rossellini, porém, tem um antes e um depois de Alemanha 

ano zero. Comecemos pelo fim. 

 

1.1. Rossellini depois de Alemanha ano zero 

Rossellini nos deixou em 1977. Entre seu nascimento em Roma, em 1906, e esse 

3 de junho em que se deu sua morte, assistiu ao florescimento do fascismo e, sob ele, 

realizou suas primeiras produções, dentre as quais se destacam La nave bianca, de 1941, 

Un pilota retorna, de 1942, e L’uomo dalla Croce, de 1943. O conjunto dessas três obras 

já foi denominado “trilogia fascista”, ou “trilogia da guerra fascista”, como se lê em Ben-

Ghiat, no texto “The Fascist War Trilogy” (in: FORGACS et al. (ed.), 2000, p. 20). Houve 

também quem, como Gallagher (2006, p. 72), o chamasse “trilogia da guerra” – o que 

acaba por levar a uma confusão com a trilogia posterior.  

Cabe então ressaltar que, neste trabalho, quando nos referimos à “trilogia da 

guerra” de Rossellini estamos tratando do ciclo que se inicia em 1944, quando Rossellini 

começa a trabalhar em Roma, cidade aberta e passa a ser considerado, com De Sica e 

Visconti, um dos pais do neorrealismo.  

A essa “trilogia da guerra”, segue-se a chamada “trilogia da solidão”, em que filma 

com Ingrid Bergman, atriz sueca que, na época, era uma das estrelas de Hollywood e 

protagonizou um escândalo ao abandonar tudo para seguir Rossellini – no cinema e, logo 

depois, também na vida. Ao longo da década de 1950 e início da década de 1960, o 

cineasta realiza uma série de filmes para o cinema, até que, como já mencionado, migra 

para a televisão.  

A leitura de Fragmentos de uma autobiografia nos revela um Rossellini corrosivo 

e descrente a poucos meses de sua morte, exasperado com o que teria se tornado o cinema 

e, depois, também a televisão. Ele “denuncia” o espetáculo: “a insignificante ficção a que 

se encontra reduzida a expressão audiovisual em nossa sociedade, bem como o contágio 

de que esta foi vítima e que a transformou essencialmente em uma sociedade do 

espetáculo” (ROSSELLINI, 1992a, p. 1). E, mais adiante: 

Antes, eu também havia produzido espetáculos à minha maneira. Roma, cidade 

aberta continha uma análise da sociedade, mas uma grande ambiguidade de 

ordem estética flutuava no filme. Era um cinema inconsciente. No dia em que 
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tomei consciência do que havia feito e do que queria fazer, retirei-me do 

sistema e abandonei esse mundo de aparências […].  

Afinal, nada é mais perigoso do que a estética. Está sempre presente para dar 

sua caução ao poder do dinheiro, já que ela própria tem necessidade de dinheiro 

para florescer. Os estetas acampam sempre nos degraus dos palácios 

(ROSSELLINI, 1992a, p. 8; 9). 

 

A problemática do cinema como espetáculo não é a única a mobilizar Rossellini 

nesses escritos que antecedem sua morte. Nas páginas que seguem, ele se dedica a 

considerações diversas sobre o poder da imagem e seu caráter mais ou menos subjetivo, 

Chama de falsa a ideia estabelecida de que a imagem é subjetiva, uma vez que, no seu 

ponto de vista, a imagem é “totalmente inocente. Há nela algo de virginal”. Ainda assim, 

reconhece que lhe podemos dar elementos suficientes para que alcance uma “grande 

subjetividade” (trechos destacados por aspas: ROSSELLINI, 1992a, p. 27).  

Rossellini prossegue, no mesmo texto, justificando sua preocupação com os 

detalhes e seu uso dos planos-sequências como recursos que permitem ao espectador 

situar-se no contexto histórico da personagem que enuncia o discurso, bem como 

apreender “uma quantidade de mensagens suficientes para permitir a todos uma 

abordagem segundo sua própria natureza” (ROSSELLINI, 1992a, p. 28.). Para ele, a 

montagem é, no universo do cinema, “o momento do embuste e da má-fé” (1992a, p. 28). 

Como não poderia deixar de ocorrer em Rossellini, tal estado de rejeição a tudo 

que, no cinema, remeta a uma estética e a uma subjetividade o leva também a rejeitar seu 

lugar no neorrealismo: 

O triunfo passageiro que tive de Roma, cidade aberta, Paisà e, em escala 

menor, com Alemanha ano zero repousava em um mal-entendido. Mil 

especulações foram feitas sobre o neo-realismo de que eu era o suposto pai, 

tentando ver nele uma escola, um sistema, enfim, uma nova estética; é assim 

que a sociedade do espetáculo recupera o que a incomoda ou a comove além 

das normas que estabeleceu (ROSSELLINI, 1992a, p. 98). 

 

Não poderíamos também deixar de mencionar as considerações que Rossellini faz, 

em seu Fragmentos, sobre o que considera outro mal-entendido: a “confusão” de alguns 

que se diziam influenciados por ele. E segue referindo-se aos diretores da Nouvelle Vague 

(sem citar os nomes), que “falaram para quem quisesse ouvir” terem encontrado no 

exemplo do cineasta a oportunidade de se libertar dos filmes exclusivamente construídos 

com base em critérios monetários e escapar ao star system, e às categorias por ele 

fabricadas (western, ação, fantástico etc.): “De certa maneira, são meus filhos. Pelo 

menos, esses reivindicam a filiação rosselliniana” (ROSSELLINI, 1992a, p. 10).  

Mas, se assim é, o que a maioria desses cineastas fez da herança que leguei do 

cinema de autor? Há 20 anos, com exceção de Godard [...], contam 

incansavelmente os problemas da puberdade. De que serve liberar o cinema 

das pressões do dinheiro, se é para levá-lo às pressões do fantasma individual, 

à espera de que o fantasma se torne coletivo para trazer-lhes o sucesso? Este 
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mal-entendido é mais grave do que os outros, pois desvia de seu objetivo – o 

conhecimento – uma grande esperança (ROSSELLINI, 1992a, p. 10). 

 

A rejeição de Rossellini a que lhe imputassem qualquer forma de esteticismo e de 

subjetividade o acompanharia como um fantasma até o fim da vida. Como já tivemos 

oportunidade de comentar na Introdução deste trabalho, talvez a despeito da vontade do 

diretor Alemanha ano zero acabaria por se tornar mais um testemunho do que ele tanto 

repudiava, e mesmo seus filmes anteriores, ao longo do tempo, foram assumindo para a 

crítica diferentes matizes. Assim é que, 1962, Jacques Joly escreveria nos Cahiers du 

Cinéma: 

No caso de Rossellini, os mal-entendidos eram numerosos. Sem dúvida, o mais 

grave foi ver Roma cidade aberta, Paisà e Alemanha ano zero como retratos 

realistas e objetivos de duas nações. O que era apenas a surpreendente intuição 

do homem foi tomado por uma análise lúcida da desordem dos dois países, 

como se Rossellini tivesse feito o trabalho de um historiador em vez de 

apresentar uma série de flashes de forte carga emocional da realidade de certos 

indivíduos. Uns podem considerar esses filmes como obras políticas, outros 

como obras de um moralista e poeta, mas certamente não são obras de 

historiador nem um metódico estudo da realidade econômica e social de um 

país. Nem são, tampouco, dirigidos ao espectador: não pretendem educá-lo 

nem abrir seus olhos para a realidade; mas exigem, ao contrário, que ele venha 

até os personagens, que ele participe com o diretor da busca por uma realidade 

interior, uma moral oculta. Para realizar uma tarefa realista [...] Rossellini usou 

recortes da realidade com o fim de descobrir o significado oculto além dessa 

mesma realidade (JOLY, 1962, tradução nossa). 2 

 

1.2. Rossellini antes de Alemanha ano zero  

À medida que transcorria a Segunda Guerra Mundial, a descoberta, pelo resto do 

mundo, dos horrores perpetrados pela Alemanha nazista trouxe a todos uma perplexidade 

jamais experimentada. Rossellini não ficou imune a esse sentimento. Em dado momento 

de uma entrevista dada em 1970 a Francisco Llinas e Miguel Marias (ROSSELLINI, 

1992b, p. 179), ele se defende da observação por parte dos entrevistadores de que teria 

retratado os alemães, em Roma, cidade aberta, de uma forma “esquemática”. Segundo 

 
2 “Reste le cas de Rossellini où les malentendus furent longtemps nombreux. Le plus grave fut sans doute 

de voir en Rome ville ouverte, Paisà et Allemagne année zéro le portrait réaliste et objectif de deux 

nations. Ce qui n'était qu'une intuition étonnante de l'homme fut pris pour une analyse lucide du désarroi 

de deux pays, comme si Rossellini avait fait œuvre d'historien au lieu de présenter une série de flashes 

bouleversants sur la réalité de quelques individus. On peut considérer ses films comme des œuvres 

politiques, comme des œuvres de moraliste et de poète à la fois, mais ils ne sont à coup sûr ni l'ouvrage 

d'un historien, ni une patiente étude de la réalité économique et sociale d'un pays. Ajoutons qu'ils ne sont 

pas orientés vers le spectateur, qu'ils ne visent ni à l'éduquer ni à lui ouvrir les yeux sur la réalité, mais 

qu'ils lui demandent au contraire de venir aux personnages, de participer avec le metteur en scène à la 

recherche d'une réalité intérieure, d'une morale cachée. Pour accomplir une démarche réaliste, Visconti 

recourait à un mode de vision irréaliste, tandis que Rossellini utilisait des morceaux de réalité pour 

découvrir un sens caché au-delà de cette même réalité. (JOLY, J. “Un nouveau réalisme", Cahiers du 

Cinéma n. 131, maio 1962, p. 4-5.) 
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ele, tentara não retratar os alemães como demônios, mas dar a eles uma “psicologia”, 

mostrando-os como corrompidos e drogados, como forma de torná-los seres humanos 

“compreensíveis”. E prossegue: 

Eu sei que se trata de uma fragilidade. Eu tentei explicar os alemães – mas 

naquele momento eles eram uma entidade intangível pairando sobre nós, que 

vinha de vez em quando e nos batia e arrancava nossas unhas. Eles eram como 

um acidente terrível que nos acontecia de novo e de novo. Nós não tínhamos 

nenhum outro contato com os alemães, e essa é a razão de tal disparidade em 

relação às demais personagens. Eu queria desenvolver uma reconstrução 

psicológica, mas eu não tinha informação suficiente de como fazer isso [...]. 

Eu não sei o quanto fui bem-sucedido, mas imaginei que de tempos em tempos 

eles devessem sentir um lampejo de consciência. Você deve sentir certa 

compaixão pelo inimigo (ROSSELLINI, 1992b, p. 196, tradução nossa).3      

 

A bibliografia acerca do percurso de Rossellini depois de Roma, cidade aberta, 

passando por Paisà, até Alemanha ano zero, quase não nos dá elementos que nos 

permitam tecer qualquer consideração sobre o amadurecimento do cineasta em relação à 

“alma” alemã. A psicologia das personagens de Alemanha ano zero, sobre a qual 

discorremos ao longo deste trabalho, parece oscilar entre o olhar “tipicamente” italiano 

de Rossellini e os subsídios diretos ou da literatura que ele possa eventualmente ter 

colhido.  

A passagem de Rossellini por Berlim foi muito rápida. A cronologia disponível 

na obra Roberto Rossellini: Magician of the Real (FORGACS et al. (ed.), 2000, p. xiii) 

menciona uma visita à cidade “para obter ideias para um roteiro” e um “retorno a Berlim 

para filmar sequências em locação” (as cenas de estúdio viriam a ser filmadas em Roma, 

à custa do deslocamento de toda a equipe de filmagem e do elenco alemão). Há registros, 

ainda, de que mesmo no período de filmagens em Berlim, Rossellini deixava a cargo da 

equipe a filmagem de algumas sequências – devidamente roteirizadas – e viajava a Roma 

para resolver problemas pessoais.  

Mas por que a escolha por filmar a Alemanha? Rossellini assim a justifica: 

Em Roma, cidade aberta, eu havia tratado o problema da ocupação de uma 

capital mundialmente famosa, o centro do Cristianismo; foi uma referência 

direta ao que eu mesmo vi e sofri. Lidei com a questão da liberação em Paisà. 

Na minha opinião, restavam dois grandes temas significativos naquele período, 

que derivavam da experiência da guerra para cada pessoa que por ela tenha 

passado: o primeiro deles, as bombas atômicas sobre o Japão, o segundo, a 

destruição da Alemanha. Como europeu, escolhi o tema da rendição da 

 
3  “I know that there is that weakness. I tried to explain the Germans – but at that time they were an intangible 

entity ruling over us, who would come along every so often and beat us up and pull our nails out. They 

were like a terrible accident that happened over and over again. We had no other contact whit the 

Germans, and this is the reason for the disparity whit the rest of characters. I wanted to carry out a 

psychological reconstruction, but I didn’t know enough to do so […]. I don’t know whether it was 

accurate, but I imagine that from time to time they must have felt a prick of conscience. You have to have 

some compassion for the enemy.” (ROSSELLINI, 1992b, p. 196.) 
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Alemanha e fiz Alemanha ano zero. Por uma série de razões, ainda não me 

considerava capaz de trabalhar em um filme acerca da bomba atômica 

(ROSSELLINI, 1992b, p. 21, tradução nossa). 4     

 

No mesmo texto, Rossellini relata seu espanto diante da indiferença dos 

berlinenses para com a presença da equipe de filmagem nas ruas de Berlim. Ele compara 

essa reação à dos cidadãos de qualquer outra capital, como Nova York, Londres, Paris ou 

Roma. Em Berlim, parece-lhe, as pessoas têm somente um interesse: conseguir alimento 

e sobreviver. No ponto de vista de Rossellini, “isso é fruto de uma derrota sem paralelo 

na história, que aniquilou a consciência de um povo inteiro” (ROSSELLINI, 1992b, p. 

22, tradução nossa)5. 

Conforme desenvolvemos adiante, com exceção de Edmund e sua família, e de 

uma ou outra personagem, a caracterização das personagens que permanecem fiéis ao 

nazismo cai no estereótipo dos alemães de Roma, cidade aberta. A título de exemplo, 

mencionem-se a oficial lésbica de Roma e o professor pedófilo de Alemanha. Nota-se aí, 

em consonância com o que Rossellini responde a Llinas e Marias, a aproximação que ele 

faz entre nazismo e desvio, perversão. 

 

1.3. Rossellini vai a Berlim: a via crucis de um pai 

O ano de 1946 é marcado pela realização de Paisà, o segundo filme da “trilogia 

da guerra”, e por uma tragédia pessoal que viria a marcar Rossellini profundamente, 

inclusive em suas escolhas cinematográficas: a morte de seu filho Romano em 14 de 

agosto, aos 9 anos de idade, causada por uma apendicite aguda.  

Alemanha ano zero é dedicado à memória de Romano, e a semelhança física entre 

o pequeno ator Edmund Meschke e o filho prematuramente morto de Rossellini 

impressionou a todos da equipe. Ele estava determinado a, de fato, encontrar um 

protagonista que lembrasse Romano, a ponto de ir informando Marcellina (como ele 

chamava Marcella De Marchis, mãe de Romano, de quem já havia se separado mas de 

quem continuou próximo) acerca dos progressos nessa empreitada (GALLAGHER, 2006, 

p. 302).  

Rossellini chegou a entrevistar centenas de garotos, até finalmente aceitar um 

convite para visitar um circo e lá encontrar Meschke, acrobata, nascido no circo e filho 

de artistas circenses. Rossellini o levou para o hotel, lavou suas mãos, penteou seus 

 
4  “In Open City I treated the problem of the occupation of a world-famous capital, the center of Christianity; 

it was a direct statement of I myself saw and suffered. I deal with the problem of liberation in Paisan. In 

my opinion, there remained two great themes of modern significance, which derived from the experience 

of war each people in its own way had passed through: the first, the atomic bombings of Japan, the second, 

the descruction of Germany. As a European I chose the theme of conquered Germany and made Germany 

Year Zero. For various reasons I have not yet been able to work on the atomic bomb picture.”   
5  “This, I believe, is the fruit of a defeat unparalleled in history, which has annihilated the conscience of an 

entire people.” (ROSSELLINI, 1992b, p. 21.) 
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cabelos e lhe serviu um lanche (GALLAGHER, 2006, p. 302). Ele tinha diante de si o 

“seu” Edmund. 

Em 1970, ao falar sobre sua série de filmes didáticos feitos para a televisão, 

Rossellini diria: 

Roma, cidade aberta e Paisà eram também didáticos, e mesmo Alemanha ano 

zero era didático, porque eu estava fazendo um esforço – estou bastante certo 

disso – para entender os eventos que me envolveram pessoalmente, e isso me 

dominou. Eles eram explorações de fatos históricos, mas mais especialmente 

de atitudes, de tipos de comportamento determinados por um clima histórico 

ou situação em particular. Mesmo naquela época, senti a necessidade de me 

orientar corretamente, a fim de entender as coisas, e é exatamente isso que me 

move até hoje: tomar o fenômeno como meu ponto de partida e explorá-lo, 

descobrir todas as suas consequências, incluindo as políticas (ROSSELLINI, 

1973, p. XV e XVI, tradução nossa).6 

 

O fato é que, no que se refere a Alemanha ano zero, esses eventos que envolveram 

pessoalmente Rossellini, aos quais ele se refere no excerto acima, foram muito além dos 

aspectos históricos, políticos ou comportamentais. A morte de Romano havia cavado nele 

um abismo para o qual ele não podia deixar de olhar. Tratava-se de uma necessidade de 

entendimento da dor. Encontramos respaldo, para essas considerações, no processo de 

maturação pelo qual passou a história que Rossellini pretendia contar em Alemanha ano 

zero. Lemos em Gallagher (2006, p. 300) que, antes de ir a Berlim em março de 1946 

(portanto seis meses antes de perder Romano), ele havia esboçado a trama em quatro 

pequenas folhas: 

Gangue de garotos, eles roubam. Polícia. Violenta defesa do menininho que 

escapa, reação: chora. Casa. As pessoas na casa. Na cena de apresentação da 

casa e seus personagens fica evidente na mente do garoto a necessidade de 

matar o pai. A escola. A gangue – o prazer de dormir fora, de uma vida de 

aventura, os meninos aproveitam a desordem da vida da sociedade para viver 

como querem. O personagem carteiro. Vários personagens.” Segue-se alusões 

ao irmão da SS, à irmã, ao crime e à psicologia do menino, concluindo: 

“Solidão. Funeral esquálido. Garotinho finalmente pode descansar. Final.7 

 
6  “Rome, Open City and Paisan where also didactic, and even Germany, Year Zero was didactic, because 

I was making an effort -- I am quite sure of this -- to understand events that had involved me personally, 

and that had overwhelmed me. They were explorations of historical facts, but more particularly of 
attitudes, of types of behavior determined by a particular historical climate or situation. Even at that time 

I felt a need to orient myself properly in order to understand things, and this is just what moves me even 

today: taking the phenomenon as my point of departure and exploring it, to discover all its consequences, 

including the political ones.” (ROSSELLINI, 1973, p. XV e XVI.) 
7  “Gang of boys, they rob. /Police. /Violent defense by the little boy /who escapes, reaction: cries. / Home.  

The people in the house. /In presenting the /house and its characters scene in which /it’s made evident /in 

the boy’s mind the /necessity of kill /the father. /The school. /The gang—the pleasure of /sleeping outside, 

of a life /of adventure, the boys profit /from the disorder of the life /of society to live /as they like. The 

mailman character. / Various characters.” Allusions follow to the SS brother, the sister, the crime and the 

boy’s psychology, concluding: “Solitude. /Squalid little /funeral. /Little boy finally /can rest. /Finale.” 

(Faldini & Fofi, I:111. Conforme citação de Basilio Franchina in: RONDOLINO, G., “Come nacque 

Germania anno zero”, Bianco e Nero, July-August 1987, p. 34.)  
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Também por Gallagher sabemos que, em sua forma original, Rossellini havia 

concebido Edmund como um garoto de dez anos criado na Juventude Hitlerista, que culpa 

o anti-nazismo do pai, hoje inválido, pela derrota da Alemanha. Motivado pelo desejo de 

morte do próprio pai, pela pobreza da família e pelas ideias do professor sobre a 

inutilidade de se preservarem os fracos, ele mata o pai com veneno. Ele então reencontra 

o homem que, no começo do filme, o havia tirado de uma vala onde o encontrara chorando 

e começado a contar uma "fábula" sobre como havia se exilado em 1933, mas a narrativa 

ficara inacabada porque Edmund havia ido embora. Ao se ver novamente diante desse 

homem – um líder da  resistência comunista alemã – tão simples e humano, tão diferente 

de todos que ele até então havia conhecido, Edmund finalmente entende os valores 

eternos da fábula e é reeducado para tornar-se um verdadeiro cidadão do mundo 

(GALLAGHER, 2006, p. 301)8.  

A morte de Romano, entretanto, virara de cabeça para baixo as ideias de Rossellini 

acerca de Alemanha ano zero. Mais uma vez, nos diz Gallagher: 

O destino da Alemanha se fundiu com o de Romano, a agonia pessoal de 

Roberto se fundiu com a da Alemanha, em uma luta entre luz e trevas. Agora 

não existe mais um líder da resistência comunista alemã sábio e gentil, então 

Edmund não é resgatado. Em vez disso, ele se mata. Ele perambula entre 

ruínas, alienado tanto das crianças como dos adultos, brinca em um prédio 

abandonado, vê, escondido, o corpo do pai sendo levado na rua abaixo e 

calmamente salta para a morte. Ano zero (GALLAGHER, 2006, p. 307-308, 

tradução nossa).9 

 

O tema da morte na infância viria a ser retomado pro Rossellini anos depois, em 

Europa 51, segunda de suas produções da “trilogia da solidão”, protagonizada por Ingrid 

Bergman. Aqui, mais uma vez, estamos diante do suicídio de um menino. 

  

 
8 Gallagher cita como fontes dessa informação: GAEDE, R. Fotogrammi, 20 set., 1947; RONDOLINO, 

G. “Come nacque Germania anno zero”, Bianco e Nero, July-August, 1987. 
9  “Germany’s fate has melded into Romano’s, Roberto’s personal agony has melded with Germany’s in 

a struggle of light and darkness. There’s no wise and kindly German Communist resistance leader now, 

so Edmund isn’t redeemed. He kills himself instead. He wanders through ruins, alienated from children 

and adults alike, plays in an abandoned building, sees his father’s body trucked away on the street 

below, and calmly leaps to his death. Year zero.” (GALLAGHER, 2006, p. 307-308.) 
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CAPÍTULO 2 - ANO ZERO: AS HISTÓRIAS DENTRO DA 

HISTÓRIA 
 

No capítulo anterior, mencionamos a questão da caracterização das personagens 

alemãs de Rossellini, tanto em Roma, cidade aberta como em Alemanha ano zero. A 

alegação de Rossellini ao defender-se das críticas – em especial no caso de Roma – foi a 

de que ele não contava com maiores subsídios acerca do povo alemão. Neste capítulo, 

traremos alguns elementos bibliográficos que podem ter servido de referência a ele na 

produção de Alemanha ano zero. É verdade que a associação que ele faz entre nazismo e 

desvio moral ainda persiste nesse terceiro filme; não obstante isso, julgamos não errar ao 

atribuir a esses elementos de pesquisa uma maior complexidade dada às demais 

personagens. 

 

2.1. O ano zero da Alemanha 

Na entrevista dada em 1970 a Francisco Llinas e Miguel Marias, quando lhe é 

perguntado se costuma trabalhar com mais alguém nas pesquisas que antecedem seus 

filmes, Rossellini responde: “Eu uso livros, não pessoas, porque senão isso criaria uma 

enorme confusão” (ROSSELLINI, 1992b, p. 205, tradução nossa)10. 

Se, como já assinalamos antes, o contato de Rossellini com o universo alemão do 

pós-guerra resumiu-se a uma visita a Berlim “para obter ideias para um roteiro” e um 

“retorno a Berlim para filmar sequências em locação”, ambos em 1947, com alguns 

retornos a Roma nesse ínterim, a que subsídios terá ele recorrido para desenvolver o 

roteiro de Alemanha ano zero?  

Longe de querermos nos aprofundar em um estudo histórico ou sociológico da 

“alma alemã”, julgamos pertinente trazer algumas possíveis respostas à pergunta. Duas 

delas dizem respeito a referências bibliográficas da época; a primeira, assinada pelo 

francês Edgar Morin (1921-), a outra, pelo sueco Istig Dagerman (1923-1954). 

Em 1946, aos 25 anos de idade, Edgar Morin publica seu primeiro livro: O ano 

zero da Alemanha (MORIN, 2009). Em seu prefácio à edição brasileira, ele explica que 

o título na verdade havia sido concebido por seu amigo Robert Antelme, que pretendia 

usá-lo na narrativa de sua experiência em um campo de concentração. Antelme, porém, 

desistiu do título e o cedeu a Morin.  

Segundo diversas fontes, entre elas Rondolino (1989, p. 137), Rossellini teria 

obtido de Morin licença para usar a expressão “ano zero” no título de seu filme, produzido 

no ano seguinte à publicação do livro – o que nos leva a especular que o livro tenha sido 

 
10  “I use books, not people, because otherwise it would create enormous confusion.”  (ROSSELLINI, 

1992b, p. 205.) 
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uma possível fonte para o desenho que Rossellini faz da Alemanha e, principalmente, da 

juventude alemã:  

Deliberadamente ou não, Alemanha ano zero conclui a Trilogia da Guerra de 

Roberto Rossellini apresentando uma espécie de enigma filosófico, fato já 

sinalizado por seu título, que ele emprestou, com permissão, de um livro do 

sociólogo francês Edgar Morin. Foi um título que confundiu até mesmo Joseph 

Burstyn e Arthur Mayer, os produtores americanos de Roma cidade aberta e 

Paisà; e o fato de Rossellini, como de hábito confiando em seus instintos, ter-

se recusado a explicitar seu significado, acabou por levá-los a desistir do 

projeto, que viria a ser em grande parte financiado pelo governo francês 

(ROSENBAUM, 2010, tradução nossa).11  

 

A ida de Morin para a Alemanha decorreu de sua apresentação como voluntário 

para auxiliar na gestão dos territórios alemães ocupados pelos aliados. Essa primeira obra, 

como o próprio Morin admite, ressente-se ainda de certa inexperiência e, por vezes, 

imediatismo de análise por parte do autor; isso, porém, não invalida algumas análises 

bastante argutas acerca do que viu e ouviu ao viajar pelo país recém-derrotado.  

Em O ano zero da Alemanha, Morin realiza um esforço por entender o que sentem 

os alemães: não por acaso, a primeira parte do livro se intitula “Como é possível ser 

alemão?”. Curiosamente, logo às primeiras páginas do livro, como se precisasse que mais 

alguém desse testemunho do retrato que iria traçar, ele recorre ao relato sobre uma 

entrevista feita não por ele, mas pelo escritor e jornalista soviético Vasily Grossman 

(1905-1964).  

Morin nos conta que, em sua viagem à Alemanha, Grossman teve uma conversa 

com um jovem estudante, oficial da Whermacht. Ao lhe indagar sobre os assuntos com 

que ele gostava de se entreter à noite, o jovem refletiu por um momento e respondeu: “Os 

sentimentos. Tentamos descobrir o que isso significa”. Pensando que o jovem não 

houvesse compreendido a pergunta, Grossman a repetiu. O jovem, então, lhe explicou 

que os jovens de sua geração não sentiam absolutamente nada e discutiam horas a fio para 

descobrir como poderiam chegar a experimentar sentimentos como amor, piedade, ódio, 

indignação. “Isso, porém, não leva a nada. Nós não podemos mais sentir” (MORIN, 2009, 

p. 32-33). E Morin conclui: “Das ideias e sentimentos só restaram cinzas. Os alemães 

exibem uma ruína tão absoluta quanto a ruína de suas cidades” (2009, p. 33). 

Em O ano zero da Alemanha, Morin dedica um capítulo inteiro aos jovens 

alemães: “A juventude alemã pode ser salva?”. Não é nosso objetivo aqui estendermo-

 
11 “Deliberately or not, Germany Year Zero concludes Roberto Rossellini’s War Trilogy by posing a kind 

of philosophical conundrum, a fact already signaled by its title, which he borrowed, with permission, 

from a book by French sociologist Edgar Morin. It was a title that stumped even Joseph Burstyn and 

Arthur Mayer, the American producers of Rome Open City and Paisan, and the fact that Rossellini, 

characteristically trusting his instincts, refused to say what he meant by it eventually encouraged them 

to back out of the project, which was largely financed by the French government.” (ROSENBAUM, 

2010.) 
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nos nessa obra, mas tão somente recorrer a ela como possível fonte de pesquisa para a 

obra de Rossellini.  

Morin nos fala de um país devastado e de uma juventude entregue à própria sorte. 

Corajosamente, em dado momento de seu relato, faz uma espécie de “mea culpa em nome 

dos Aliados”, que à época ocupavam o território alemão: ingleses, franceses, norte-

americanos e russos. Nessa segunda parte do livro, seu tom é fortemente crítico, ao 

denunciar o fato de que os Aliados aniquilaram a Alemanha (obviamente como “efeito 

colateral” de seu objetivo maior: derrotar Hitler e o nazismo), ocuparam seus territórios 

e... não construíram nada no lugar. Entre o velho e o novo, escreve Morin, “nada é mais 

desmoralizante do que ver o mato crescer em meio às ruínas” (MORIN, 2009, p. 67). 

Em seus 25 anos de idade, Morin se mostra alarmado diante do risco que essa 

omissão ou inoperância representa em um país que ainda vive imerso em um universo de 

mitos, tanto ideológicos como políticos. Um caldo de cultura altamente propício para 

fazer vicejar certa nostalgia, certo sentimento de orfandade diante da perda do pai, o 

Führer. Poder-se-ia dizer, ao ler tal relato: Hitler está morto, mas a serpente segue ali, 

pondo seus ovos.  

Em seu capítulo II (“O país dos rumores e dos mitos”), Morin analisa os rumores 

que circulam pelo país e a sobrevivência dos mitos a que fizemos menção no parágrafo 

anterior. Desses, preocupam-no sobretudo os que se referem a Hitler (como representante 

do “bom nazismo”, vítima de um “mau nazismo” de seus asseclas), ao Führerprinzip (a 

ideia de que, para se reerguer, a Alemanha necessitaria de um novo grande chefe), à 

superioridade da “raça” alemã e aos “velhos bons tempos”. 

Nossa hipótese é de que, em Alemanha ano zero, Rossellini parece ter se inspirado 

no relato de Morin não apenas no que se refere ao título, mas também na composição de 

alguns dos elementos fundamentais do roteiro, como o núcleo formado pelo professor de 

Edmund e pelos adolescentes com quem o garoto virá se envolver. Leia-se, a título de 

exemplo, o que diz Morin no capítulo que dedica à juventude alemã:  

O que fazem os jovens 

Os jovens que podemos encontrar nas cidades e na zona rural são, sobretudo, 

os que têm menos de 18 anos de idade; por vezes, algum dos mais velhos volta 

para casa, desmobilizado, fatigado, desencantado. Existem, portanto, dois tipos 

de juventude: aquela que a experiência da guerra gerou e a que ainda não 

completou dezoito anos. 

Mencionemos inicialmente esta última: ela não tem emprego, vaga pelas ruas 

em pequenos bandos e vive sempre em conluio. Reúne-se nos cafés, joga cartas 

e organiza excursões pelas florestas. 

[…] 

Dessa forma, uma juventude desocupada, assombrada pelo nazismo, 

abandonada à própria sorte em meio a uma sociedade caótica, volta-se para a 

clandestinidade. Para uns, a clandestinidade goza do prestígio da luta 

patriótica; para outros, trata-se da aventura, da malandragem, do arrebatamento 

libertário; para outros, ainda, é a diversão, o baile, a bebedeira (MORIN, 2009, 

p. 87-88; 90).  
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Essa juventude, a que Morin se refere em O ano zero da Alemanha como tendo 

sido encerrada pelo regime nazista em uma espécie de isolamento – “no início um 

isolamento vaidoso, o da comunhão nos acampamentos e nos esportes, mais tarde, um 

isolamento desumano em meio a uma guerra criminosa; finalmente o isolamento do 

desespero” (MORIN, 2009, p. 101) – , é a mesma que vemos em Alemanha ano zero, de 

Rossellini.   

A outra obra que, segundo estudiosos como o crítico e historiador do cinema 

Bernard Eisenschitz (1944-), pode ter servido como fonte de consulta a Rossellini é 

Outono alemão (Tysk höst), do jornalista e escritor Stig Dagerman. Saudado muito cedo 

como um “Rimbaud do Norte” ou um “Camus sueco”, foi ligado ao anarquismo e 

escreveu toda a sua obra em quatro anos, terminando por se suicidar aos 31 anos de idade.  

Outono alemão resultou da ida de Dagerman como jornalista à Alemanha recém-

derrotada.  No capítulo a que deu o nome de “Ruínas”, Dagerman escreve: 

Quando todas as outras fontes de consolação ficam esgotadas, bem preciso será 

encontrar uma nova, mesmo no caso de ser absurda. Acontece com frequência, 

nas cidades alemãs, que as pessoas peçam ao forasteiro para lhes confirmar 

que a incendiada, destruída e arrasada das cidades em toda a Alemanha é 

aquela onde vivem. Não se trata de buscar alívio na aflição, é a própria aflição 

que se tornou um alívio. Aquelas mesmas pessoas perdem a coragem quando 

se lhes diz que noutro sítio foram vistas piores coisas E talvez não tenhamos o 

direito de o dizer; cada cidade alemã é a pior quando nela se tem de viver. 

Berlim tem os seus campanários amputados e a sua inumerável série de 

palácios governamentais em ruínas, cujas colunatas prussianas, decapitadas, 

repousam pelos passeios os seus gregos perfis (DAGERMAN, 1998, p. 32). 

 

Mais adiante, no capítulo “Geração perdida”, ele prossegue: 

A Alemanha não tem só uma geração perdida; tem várias. Podemos perguntar-

nos qual delas será a mais perdida, mas de maneira nenhuma qual é a mais 

digna de lástima. Os alemães que têm à volta de 20 anos arrastam-se pelas 

cercanias das estações das pequenas cidades, muito para além do crepúsculo, 

sem por isso estarem à espera de um qualquer comboio de seja do que for. Nos 

mesmos sítios, podemos observar pequenas tentativas de ataque à mão armada 

que são obra de jovens enervados, reduzidos ao desespero, os quais, quando 

são detidos, lançam para trás a franja de cabelo num gesto de desafio, ou então 

ver rapariguinhas ébrias agarrarem-se ao pescoço de  soldados aliados ou meio 

deitadas nos bancos das sala de espera em companhia de negros embebedados. 

Nenhuma mocidade conheceu semelhante destino, diz um célebre editor 

alemão num livro que retrata essa juventude. Conquistaram o mundo aos 18 

anos, e aos 22 já tinham perdido tudo (DAGERMAN, 1998, p. 81). 
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2.2. Das ruínas se ergue um novo cinema  

Certamente, Rossellini contava com muito mais referências acerca da Alemanha 

do que as obras de Morin e de Dagerman, sobre as quais falamos no item anterior. Não é 

demais lembrarmos que, até 1943, Itália e Alemanha haviam estado do mesmo lado das 

trincheiras. Em sua obra publicada em 2013, Year zero: a History of 1945, o escritor e 

editor holandês Ian Buruma (1951-) registra:  

Ser alemão ou japonês em 1945 era obviamente uma experiência bem diferente 

de ser francês, holandês ou chinês; que dirá judeu. Isso se aplica também ao 

encontro com tropas estrangeiras. Os Amis (gíria alemã para os ianques) ou 

Ameko (o mesmo em japonês), assim como os canadenses, australianos, 

britânicos e soviéticos, vieram não como libertadores, mas como 

conquistadores. O mesmo era verdade, até certo ponto, para muitos italianos, 

especialmente no sul da Itália, onde as invasões aliadas tornaram ainda mais 

árdua a vida. Cidades foram bombardeadas até a ruína, as condições 

econômicas foram terríveis. A prostituição era, em muitos casos, uma 

necessidade (BURUMA, 2013, p. 33, tradução nossa).12 

 

Ainda sobre o tema da prostituição, prossegue:  

Em Berlim, elas eram conhecidas como Ruinenmäuschen, “ratos nas ruínas”: 

meninas e mulheres rondando os escombros de sua cidade tentando pegar um 

soldado por um pouco de dinheiro, comida ou cigarro. Algumas garotas, mal 

saídas da puberdade, trabalhavam em bordéis improvisados nas ruínas, 

administrados pelo mercado negro. Os meninos tinham seu próprio 

Trümmerbordellen (“bordéis da ruína”), onde se vendiam a soldados 

americanos [...] (BURUMA, 2013, p. 34, tradução nossa).13 

 

Mais adiante, Buruma deixa clara a inspiração de que tirou o título para seu livro, 

ao mencionar o filme de Rossellini e a fala de uma das personagens, um trabalhador braçal 

que aparece em uma rápida cena que comentamos mais à frente: “Antes éramos homens, 

nacional-socialistas; agora, somos apenas nazis”14.  

Rossellini não foi o primeiro nem o único “estrangeiro” a dirigir seu olhar para a 

Berlim do pós-guerra. No mesmo ano em que ele filmou Alemanha ano zero, 1948, o 

 
12  “To be a German or Japanese in 1945 was obviously a rather different experience than being French, 

Dutch, or Chinese, let alone Jewish. This applies to the encounter with foreign troops too. The Amis 

(German slang for Yanks), or Ameko (the same in Japanese), as well as the Canadians, Australians, 

British, and Soviets came not as liberators, but as conquerors. The same was true, to some extent, even 

for many Italians, especially in southern Italy, where the Allied invasions made already hard lives even 

harder. Cities were bombed to pieces, economic conditions were dire. Prostitution was in many cases a 

necessity.” (BURUMA, 2013, p. 33.) 
13  “In Berlin, they were known as Ruinenmäuschen, “mice in the ruins,” girls and women prowling the 

rubble of their city trying to pick up a soldier for a bit of cash, some food, or cigarettes. Some girls, 

barely into puberty, plied their trade in improvised brothels in the ruins, run by black marketers. Boys 

had their own Trümmerbordellen (“ruin brothels”), where they sold themselves to American soldiers 

[...].” (BURUMA, 2013, p. 34.) 
14  “‘We were men before, National Socialists, now we are just Nazis’.” (BURUMA, 2013, p. 40.) 
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austríaco radicado nos EUA Billy Wilder (1906-2002) filmaria A foreign affair e o franco-

americano Jacques Tourneur (1904-1977) filmaria Berlin Express. Wilder havia 

trabalhado como jornalista em Berlim, até emigrar para os EUA em 1933, com a chegada 

de Hitler ao poder. Tanto uma produção como a outra, porém, distinguem-se da obra de 

Rossellini, na medida em que a paisagem em ruínas, nelas, serve mais como pano de 

fundo para, no caso de Wilder, o desenrolar de uma comédia romântica, e, no de 

Tourneur, o de uma trama policial. 

Antes de Rossellini, Wilder e Tourneur, porém, as ruínas de Berlim foram também 

o espaço para o ressurgimento do cinema alemão, em 1946, pelas mãos do diretor 

Wolfgang Staudte (1906-1984), com a obra Dier Mönder sind unter uns (Os assassinos 

estão entre nós). Durante todo o período nazista, Staudte permaneceu na Alemanha, e só 

pôde produzir seu filme quando obteve apoio dos oficiais russos, uma vez que os aliados 

ocidentais eram contrários ao restabelecimento da indústria cinematográfica alemã.  

A produção de Staudte – que teve considerável repercussão dentro e fora da 

Alemanha – deu início a uma série de outras que viriam a constituir um “gênero” chamado 

Trümmerfilme (Ruble film, ou cinema de escombros, ou ruínas), termo de forte caráter 

simbólico, uma vez que vai além da descrição física da cidade: é também uma referência 

à ruína moral de seus habitantes. Tanto em Dier Mönde sind unter uns como nas demais 

produções alemãs do gênero, à culpa coletiva se segue alguma esperança de futuro. 

Na obra German Postwar Films: life and love in the ruins (WILMS, W.; RASCH, 

W. (ed.), 2008), no capítulo por ele assinado, o professor de Estudos de Cinema e Mídia 

Gerd Gemünden (1959-) estabelece um paralelo entre o filme de Staudte e o de Rossellini: 

Juntamente com o neorrealista Alemanha ano zero, de Roberto Rossellini [o 

filme de Staudt], tornou-se o retrato mais amplamente reconhecido da Berlim 

pós-guerra imediata. Feitos um ano após o outro e produzidos pelo mesmo 

estúdio, ambos os filmes fazem um uso notavelmente diverso das ruínas de 

Berlim, embora ambos misturem a fotografia de estúdio com a filmagem em 

locação. [...] Para Rossellini, o objetivo do realismo era, em sua definição mais 

reduzida, encontrar imagens que transmitissem a experiência do sofrimento, a 

fim de evitar sua perpetuação ou repetição. As visões em Alemanha ano zero 

de uma cidade morta e fantasmagórica, com ruas descontinuadas, pilhas de 

detritos e uma paisagem de ruínas, lembram um retrato abstrato, 

transformando-o em um símbolo não apenas da queda da Alemanha, mas 

também de um mundo destruído pela ambição. Um filme cruel e não 

sentimental que evita qualquer otimismo [...] (in: WILMS, W.; RASCH, W. 

(ed.), 2008, p. 116, tradução nossa). 15 

 
15 “Along with Roberto Rossellini’s neorealist Germany, Year Zero it became the most widely 

acknowledged portrait of immediate postwar Berlin. Made within one year of each other and produced 

by the same studio, the two films make remarkably different use of Berlin’s ruins, even though both 

actually mix studio photography with location shooting. [...] For Rossellini, the purpose of realism was, 

in its most reduced definition, finding images that convey the experience of suffering so as to avoid its 

perpetuation or repetition. Germany Year Zero’s sights of a dead, ghostly city with its disconnected 

streets, piles of detritus, and a landscape of ruins resemble an abstract portrait, turning it into a symbol 

not only of Germany’s fall but also of a world destroyed by ambition. A cruel and unsentimental film 

that avoids any optimism [...]. (in: WILMS, W.; RASCH, W. (ed.), 2008, p. 116.) 
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2.3. O não-lugar de Alemanha ano zero  

Em seu texto de apresentação de Alemanha ano zero inserido na cópia distribuída 

nos Estados Unidos, Rossellini adverte:  

Este filme não é um ato de acusação contra o povo alemão, nem tampouco uma 

defesa. É uma simples apresentação de fatos. Mas se alguém que tenha 

assistido à história de Edmund Koeler vier a concluir que algo deve ser feito, 

que as crianças alemãs devem ser ensinadas a amar novamente a vida, então, 

os esforços dos que fizeram este filme terão sido amplamente recompensados 

(Alemanha ano zero, 1948). 

 

Ele se desinteressava de seus filmes tão logo os terminava. Isso, portanto, não foi 

exclusivo de Alemanha ano zero. Mesmo quando ainda estava envolvido em alguma de 

suas produções, seu interesse era movido não pelo conjunto, mas por algum aspecto, cena 

ou desfecho em particular. Em uma de suas entrevistas, concedida a Mario Verdone em 

1952, ele estabelece uma diferença de estado de espírito, como cineasta, entre o que 

chama de “episódio narrativo” (em italiano episodio cronachistico e, nas traduções para 

o inglês, narrative episode) e “fato”, termo ao qual dá ênfase:  

 [...] De fato, todo filme que realizo me interessa por uma dada cena, por um 

final que, talvez, eu já tenha em mente. Em todo filme, eu vejo, de um lado, o 

episódio narrativo – como na primeira parte de Alemanha ano zero, ou a cena 

de Europa 51 que você acabou de me ver filmar – e, de outro, o fato. Minha 

única preocupação é atingir o fato. Quanto aos outros, os episódios narrativos, 

eu me sinto hesitante, alienado, ausente. Eu não nego que se trate de uma 

fraqueza da minha parte, mas devo confessar que um episódio que não seja de 

importância central me irrita, cansa, me faz sentir despotencializado. Eu apenas 

me sinto seguro de mim no momento decisivo. E Alemanha ano zero, para ser 

sincero, foi concebido especificamente para a cena com o menino 

perambulando sozinho entre as ruínas. As sequências precedentes não têm 

maior interesse para mim (VERDONE, 1952, p. 7-16, tradução nossa, grifos 

do original). 16 

 

Esse aparente desinteresse do cineasta por suas obras como um todo, porém, não 

impediu que ele manifestasse sua perplexidade e desapontamento diante da crítica. 

Acerca da má recepção a Alemanha ano zero, desabafou:  

 
16   “[...]In effetti ogni film che realizzo mi interessa per una data scena, per il finale che, magari, ho già in 

mente. In ogni film io vedo l'episodio cronachistico -- come potrebbe essere la prima parte di Germania 

anno zero, o l'inquadratura di Europa '51 che lei poc'anzi mi ha visto girare -- e il fatto. Tutta la mia 

preoccupazione non è che di arrivare a tale fatto. Gli altri, gli episodi cronachistici, mi rendono come 

balbettante, come distratto, estraneo. Sarà una mia incompletezza, non dico di no, ma devo confessare 

che un episodio che non è di capitale importanza mi infastidisce, mi stanca, mi rende addirittura, se si 

vuole, impotente. lo non mi sento sicuro che nell'episodio decisivo. E Germania anno zero, se debbo 

esser sincero, è nato proprio per l'episodio del bimbo che vaga solo tra le rovine. Tutta la parte 

precedente non mi interessava minimamente.” (VERDONE, 1952, p. 7-16, grifos do original.) 
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Sempre que revejo o filme agora, saio com tristeza da sala de exibição: penso 

que meu julgamento acerca da Alemanha foi correto, não completo, mas 

correto. Ainda assim, e ao contrário de toda experiência, o filme foi mal 

recebido. Foi então que comecei a me fazer algumas perguntas (ROSSELLINI, 

1992b, p. 65-66, tradução nossa).
17

  

 

As indagações e reflexões de Rossellini, emergidas do insucesso de Alemanha ano 

zero, o levam ao fato de que, quando seu filme chega ao público, o que ele chama de 

“mundo do cinema” já se havia reorganizado e voltado aos “hábitos e estilos” de antes da 

eclosão da guerra. O filme foi, portanto, enxergado e analisado do ponto de vista da 

estética pré-guerra, embora Roma, cidade aberta e Paisà tivessem sido admirados pelo 

que traziam de “novo”.  O mundo político, por sua vez, também se reorganizara, e o filme 

– lembremos, na visão de Rossellini – também foi julgado politicamente (ROSSELLINI, 

1992b, p. 66). E conclui ele: 

As críticas me mostraram o que os jornalistas (ou melhor, os editores dos seus 

jornais) pensavam sobre o problema da Alemanha, mas não me trouxeram nada 

de útil no sentido da crítica cinematográfica. Naquele momento, me vi em um 

dilema: prostituição ou sinceridade (ROSSELLINI, 1992b, p. 66, tradução 

nossa).18 
 

 

Mas o que exatamente diziam os críticos sobre Alemanha ano zero? Rossellini 

acerta ao dizer que o filme foi julgado mais política do que esteticamente. Essa 

explicação, entretanto, atinge apenas parcialmente a questão. Embora o filme integre a 

“trilogia da guerra” e seja, com Roma, cidade aberta e Paisà, considerado representante 

do cinema neorrealista, houve quem visse nele o início de uma “involução” ou “traição” 

no estilo de Rossellini. A esse respeito, tornou-se célebre a “Defesa de Rossellini – Carta 

a Aristarco, redator-chefe de Cinema Nuovo”, texto assinado pelo crítico francês André 

Bazin e publicado em 1955 como contraponto às críticas feitas não a Alemanha ano zero, 

mas ao posterior Europa 51 pelo crítico marxista Guido Aristarco. Como escreve Bazin: 

Será que Rossellini foi realmente e ainda é neorrealista? Parece-me que vocês 

admitem que ele tenha sido. Como contestar, com efeito, o papel 

desempenhado por Roma, cidade aberta e Paisà, na instauração e no 

desenvolvimento do neorrealismo? Mas vocês falam de sua “involução”, já 

sensível em Alemanha ano zero, decisiva, a partir de Stromboli [1950] e de 

Francisco, arauto de Deus [Francesco, giullare di Dio, 1950]; catastrófica 

com Europa 51 e Viagem à Itália (BAZIN, 2018, p. 400-401). 

 
17  “Whenever I see the film again now, I come out of the screening upset; I think my  judgment of Germany 

was right, not complete, but right. For all that, and contrary to all experience, Germany Year Zero was 

badly received. It was then that I began to ask myself some questions.” (ROSSELLINI, 1992b, p. 65-

66.) 
18  “The critics […] taught me what the respective journalists (or more likely the editors of their newspapers) 

thought about the problem of Germany, but they gave me nothing useful on the level of film criticismo. 

At the moment I found myself in a dilema: either prostitution or sincerity.” (ROSSELLINI, 1992b, p. 

66.) 
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Parece quase haver um paralelismo entre o desterro vivido por Edmund em seu 

próprio espaço e o não-lugar que Alemanha ano zero parece (não) ocupar na filmografia 

de Rossellini. 

O filme, porém, pode ter se beneficiado do distanciamento que apenas o tempo é 

capaz de trazer. Não é demais destacar o fato de a trilogia de Rossellini ter se sucedido 

em uma sequência muito próxima: Roma, em 1945, Paisà, em 1946, Alemanha, em 1947-

48.  Hoje, passados quase oitenta anos desde o fim da guerra, podemos respirar fundo e 

dizer, com Massa: 

A mudança do quadro da Itália do pós-guerra para a Alemanha do pós-guerra 

no mesmo período é a resposta do diretor que inventou o neorrealismo italiano, 

cheio de névoas, asfalto molhado e trapos locais, para autores menos 

imaginativos que não entenderam que, através da cultura neorrealista, a 

realidade poderia ser expressa em qualquer quadro de referência; de fato, era 

melhor procurar novas atmosferas para expressar novas realidades.  

A gravação histórica das imagens do pós-guerra continua, mas misturada com 

os novos sentimentos que estavam começando a emergir naqueles dias 

(MASSA, 2010, p. 40-41, tradução nossa).19  

 
19  “Lo spostamento del quadro dall'Italia del dopoguerra dopoguerra alla Germania dello stesso periodo è 

la risposta del regista che aveva inventato il neorealismo italiano, carico di nebbie, asfalti bagnati e 

straccetti nostrani, agli autori meno fantasiosi che non comprendevano che, attraverso la cultura 

neorealistica, la realtà poteva essere espressa in un qualunque quadro di riferimento, anzi era meglio 

cercare nuove atmosfere per esprimere nuove realtà. Continua la registrazione storica delle immagini 

del dopoguerra, ma impastata dei sentimenti nuovi che in quei giorni cominciavano ad affiorare.” 

(MASSA, 2010, p. 40-41.) 

 

. 
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CAPÍTULO 3 - AS PAISAGENS EM ROSSELLINI 
 

 

Em sua obra O ano zero da Alemanha, Morin escreve que nada é mais 

desmoralizante do que ver o mato crescer entre ruínas. Em Alemanha ano zero – logo às 

primeiras cenas intuímos –, as ruínas de Berlim dividem o protagonismo com Edmund. 

Quase poderíamos dizer que um é extensão das outras. Se há alguma razão nos que 

acusaram Rossellini de, em seu terceiro filme da “trilogia da guerra”, haver se distanciado 

do neorrealismo, é aí que vemos a suposta “traição”. Lembremos o que o próprio 

Rossellini declarou: “Alemanha ano zero, para ser sincero, foi concebido especificamente 

para a cena com o menino perambulando sozinho entre as ruínas” (FORGACS et al. (ed.), 

2000, p. 152, tradução nossa)20.  

Acerca das paisagens em Rossellini, o ensaio de Sandro Bernardi “Rossellini’s 

Landscapes: Nature, Myth, History” (in: FORGACS et al. (ed.), 2000, p. 50-63) é 

especialmente revelador, e nos traz reverberações tanto estéticas como éticas. Em sua 

leitura algo filosófica da obra de Rossellini, Bernardi evoca referências como Goethe, 

Mircea Eliade, Benjamin e Engels. Aprofundarmo-nos em cada uma delas seria tarefa 

que fugiria ao escopo deste trabalho, e à qual nem o próprio Bernardi – ao menos no 

ensaio de que tratamos – se dedicou. Interessa-nos o que emerge da “trilogia da guerra” 

e, em especial, de Alemanha ano zero, e que vai além de discutirmos o quanto a obra se 

distancia ou não do neorrealismo. Dito de outro modo: importa-nos o que Alemanha ano 

zero, sua paisagem, seus protagonistas – Edmund e as ruínas, ou as ruínas e Edmund – 

nos sopram aos ouvidos, quase como musas de uma espécie de Apocalipse. 

 

3.1. Uma estética das ruínas 

Em Alemanha ano zero, Rossellini nos traz uma espécie de “paradoxo temporal”: 

o que vemos interagir em cena são o passado – as ruínas –, o presente – na movimentação 

incessante das ruas, com seus pedestres, seus carrinhos de mão, seus automóveis e bondes, 

que, apesar das circunstâncias tentam ainda afirmar a vida – e o futuro – uma criança, 

Edmund. E quem melhor que uma criança para nos trazer alguma ideia de futuro? Embora 

a maior parte do tempo vejamos ambos os protagonistas – repetimos, Edmund e as ruínas 

– quase como um conjunto orgânico e indiscernível, que a fotografia em branco e preto 

sem maiores contrastes de um a outro acentua, há algo que os separa quase que 

inexoravelmente. O garoto que, em sua primeira aparição na tela ajuda a cavar covas em 

um cemitério, é o único futuro possível naquele cenário devastado (figura 1, próxima 

página). E é com ele que sofremos, é por suas pernas que caminhamos, ainda que seus 

últimos passos nos atirem, com ele, ao nada – e não nos parece gratuito que o cenário 

desse ato final seja um prédio aparentemente ainda em construção, porém já em ruínas. 

 
20 “Germany Year Zero, to tell the truth, was conceived specifically for the scene with the boy wandering 

on his own throug the ruins.” (in: FORGACS et al. (ed.), 2000, p. 152.) 
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Mas não nos antecipemos. Voltemos a Bernardi: 

Alemanha ano zero constitui uma jornada pelo mundo da morte e das ruínas. 

O realismo está ainda mais longe aqui. A imagem que nos é dada da Alemanha, 

embora tirada da realidade, é inteiramente simbólica. Rossellini mostra uma 

cidade morta e fantasmagórica, com prédios em ruínas; suas janelas quebradas, 

desabitadas e pontiagudas, com pináculos como os de uma geleira. Ele se 

concentra nos escombros, nas ruas interrompidas, nos amontoados de detritos. 

Algumas pessoas andam aqui e ali, mas as longas sombras dos edifícios 

projetadas sobre as ruas, quebradas pelos buracos das janelas pelas quais 

passam os raios do sol da manhã, revelam que muitas das sequências externas, 

tanto no início quanto no final do filme, foram filmadas ao amanhecer, talvez 

para aumentar a impressão de uma cidade desabitada (in: FORGACS et al. 

(ed.), 2000, p. 54-55, tradução nossa).21  

 

Bernardi não está sozinho em sua leitura da alta carga simbólica por trás das 

imagens de Alemanha ano zero. O crítico estadunidense Peter Brunette, em seu livro 

sobre Rossellini, também destaca esse caráter simbólico (legenda da figura 1: 

BRUNETTE, 1996, p. 82, tradução nossa, grifo do original).22 

Figura 1 – Fotograma do filme Alemanha ano zero 

(1948) 

  

 

E Brunette prossegue destacando que, em muitos momentos de suas caminhadas, 

Edmund é cercado por edifícios indiscerníveis, que acentuam sua vulnerabilidade e 

 
21 “Germany Yar Zero constitutes a jorney into the world of death and of ruins. Realism is even further 

away here. The picture we are given of Germany, though taken from reality, is entirely symbolic. 

Rossellini shows a dead, ghostly city, with buildings in ruins, their windows smashed, uninhabited, jagged 

with spires like a glacier. He concentrates on the rubble, the disconnected streets, the piles of detritus. A 

handful of people scutter about, but the long shadows of the buildings cast across the streets, broken by 

the holes of the windows through wich the rays of the morning sun pass, reveal that many of the exteriors, 

both at the beginning and at the end of the film, were filmed at dawn, perhaps to increase the impression 

of a inhabited city.” (in: FORGACS et al. (ed.), 2000, p. 54-55.) 
22 “[...] the first place we see Edmund is at work in a cemetery digging graves, which suggests his personal 

end, and even the ubiquitous ruined cityscape carries a consistent symbolic charge that goes well 

beyond l'effet de réel “. (BRUNETTE, 1996, p. 82, grifo do original.) 

 
 
 
 
 
 
 
“[…] o primeiro lugar em que vemos 
Edmund é trabalhando em um cemitério, 
cavando túmulos, o que sugere seu fim 
pessoal, e até mesmo a onipresente 
paisagem urbana em ruínas carrega 
uma carga simbólica consistente que vai 
muito além do efeito de realidade”. 
Fonte da imagem: Alemanha ano zero (1948).  
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isolamento e prenunciam o uso simbólico e magistral que Rossellini faz de um ambiente 

urbano ameaçador (1996, p. 82).  

Neste ponto, julgamos pertinente voltar à obra, já mencionada no capítulo anterior, 

German Postwar Films: life and love in the ruins (2008). Desta vez, trazemos o que nos 

diz Lutz Koepnick, também professor de Estudos de Cinema e Mídias, em seu capítulo: 

[...] a justaposição de imagens e sons passou a representar a percepção 

fragmentada e entorpecida daqueles que foram confrontados com a violência 

da guerra, como forma de resistir a imaginar ruínas, neorromanticamente, 

como local do sublime, uma visão que dominava o assunto com um tipo de 

beleza devastadora, embora fascinante. Pense, em primeiro lugar, em 

Alemanha ano zero (1948), de Roberto Rossellini, acompanhando o destino do 

jovem Edmund Köhler entre os escombros da Berlim do pós-guerra. O filme 

começa com imagens de ruínas urbanas e, em seguida, mostra as ruínas do 

prédio do Reichstag de Berlim, incluindo o esqueleto de sua cúpula 

completamente devastada. A urgência da música se ergue da trilha sonora, para 

em seguida – no espírito neorrealista de Rossellini – ser empurrada para 

segundo plano pela presença de uma narração sóbria que detalha os dilemas 

das famílias comuns, enquanto tentam ganhar a vida sobre os escombros do 

presente. Ao fazer que música e vozes não-diegéticas guiem nossos caminhos 

para o espaço diegético das ruínas de Berlim, Rossellini, ao mesmo tempo que 

mexe com os afetos do espectador, os direciona (in: WILMS, W.; RASCH, W. 

(org.), 2008, p. 199, tradução nossa).23 

 

E Koepnick prossegue: 

De modo similar a uma cena posterior, em que testemunhamos Edmund 

tocando uma gravação da voz de Hitler para oficiais britânicos em turismo 

enquanto a câmera estranhamente percorre os telhados bombardeados de 

Berlim, na abertura do filme também Rossellini, cortando sons de suas fontes 

e transgredindo a fronteira entre o diegético e o não-diegético, cria uma 

estranheza cinematográfica – uma linguagem de  perturbações audiovisuais 

que inquietam o espectador e substituem qualquer desejo de consumir a visão 

de ruínas como objetos de prazer estético e pura  intensidade melodramática 

(in: WILMS, W.; RASCH, W. (org.), 2008, p. 200, tradução nossa). 24 

 
23 “[...] the juxtaposition of sights and sounds came to represent the fragmented and numbed perception of 

those shell-shocked by the violence of warfare, as much as it provided a means to withstand picturing 

ruins, neoromantically as it were, as a site of the sublime, a sight that overwhelmed the subject with a 

devastating, albeit fascinating, kind of beauty. Think, firstly, of Roberto Rossellini’s Germania Anno Zero 

(1948), tracking the fate of young Edmund Köhler amid the rubbles of postwar Berlin. The film begins 
with passing images of urban ruins and will eventually show the shambles of the Berlin Reichstag 

building, including the skeleton of its completely devastated cupola. Urgent symphonic music emanates 

from the soundtrack, yet this score — in the spirit of Rossellini’s neorealist stance — is directly pushed 

into the acoustical background by the presence of a sober voiceover detailing the quandaries of ordinary 

families as they try to make a living in the debris of the present. In allowing nondiegetic music and voices 

to guide our paths to the diegetic space of Berlin ruins, Rossellini at once stirs and restrains the viewer’s 

affect.” (in: WILMS, W.; RASCH, W. (org.), 2008, p. 199.)   
24 “Similar to a later scene, in which we witness Edmund playing a recording of Hitler’s voice to British 

souvenir hunters while the camera eerily pans across the bombed-out rooftops of Berlin tenement 

buildings, in the opening of the film too Rossellini, by severing sounds from their sources and 

transgressing the boundary between the diegetic and the nondiegetic, engineers a cinematic uncanny — 

a language of audiovisual disruption that unsettles the viewer and displaces any desire to consume the 
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Mas qual foi, afinal, a impressão de Rossellini sobre a Berlim bombardeada na 

qual ele viria a filmar Alemanha ano zero? O que lhe “disse” essa paisagem? Que 

respiração, por entre escombros e monturos, ele capturou dali? 

Cheguei a Berlim em março, de carro, por volta das cinco da tarde, quando o 

sol estava se pondo. Era preciso atravessar a cidade para chegar ao setor 

francês. A cidade estava deserta. O cinza do céu refletia nas ruas e, mais ou 

menos na altura de um homem, podiam-se ver os telhados caídos. Para que se 

pudessem identificar novamente as ruas sob as ruínas, as pessoas haviam 

removido e empilhado os escombros, o mato começara a crescer através das 

rachaduras no asfalto. O silêncio imperava, e cada som o intensificava.  Um 

odor doce e nauseante da matéria orgânica enraizada exalava dos escombros 

empilhados. Era como se estivéssemos flutuando sobre Berlim (ROSSELLINI, 

1992b, p. 64-65, tradução nossa).25  

 

Não admira que, com tal cenário, Rossellini se tenha deixado tomar por seu tema. 

E não falamos aqui de Edmund, a personagem que parece não ter corpo – e de fato, como 

pretendemos demonstrar, não o tem, ao menos para si mesmo –, para transitar por entre 

as demais personagens que a orbitam: a família, o senhorio e os outros inquilinos do 

prédio que habita, o professor, os jovens delinquentes. Falamos aqui é do Edmund que se 

compõe com a paisagem. O menino cujo corpo magro quase rivaliza com a aridez 

pontiaguda e inóspita da paisagem. É daí que parte a Alemanha de Rossellini.  E é para aí 

que vamos. 

 

3.2. O “real” como arte e a arte no “real”  

Em sua “Defesa de Rossellini”, dirigida a Aristarco, Bazin comenta que Rossellini 

gosta de dizer que no princípio de sua concepção da mise-en-scène reside o amor não 

apenas por suas personagens, mas pelo real enquanto tal. E é justamente esse amor que o 

proíbe de separar o que a realidade uniu: a personagem e seu cenário (BAZIN, 2018, p. 

402).  

Se em Paisà já temos a presença das ruínas como “cenário”, é em Alemanha ano 

zero que, como também já dissemos antes, a paisagem de ruínas ou as ruínas na paisagem 

assumem o status de personagem e efetivamente agem e interagem no drama que se 

desenrola na tela. Em Alemanha ano zero, vemos Edmund, recém-expulso do cemitério, 

surgir em meio ao cenário da Berlim que, de um modo ou de outro, se mantém pulsante. 

Logo seu olhar é atraído por um aglomerado de pessoas que, ele descobre, cercam 

 
sight of ruins as objects of aesthetic pleasure and pure melodramatic intensity.” (in: WILMS, W.; RASCH, 

W. (org.), 2008, p. 200.)   

25 “I arrived in Berlin in March, by car, at about five in the afternoon, just as the sun was going down. It 

was necessary to cross the entire city to get to the French sector. The city was deserted. The grey of the 

sky flowed back into the streets, and from about the height of a man one could took over fallen roofs. to 

find the streets again under the ruins, people had cleared away the rubble and piled it up. Grass had begun 

to grow through the cracks in the asphalt. Silence reigned: each noise intensified the silence. a sickish 

sweet odour of rooting organic matter exuded from de piled-up rubble. It was as if we were floating over 

Berlin”. (ROSSELLINI, 1992b, p. 64-65.) 
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famintas o corpo de um cavalo que acabara de cair morto (figura 2). Um dos transeuntes 

se adianta e, com uma faca, começa a retalhar o corpo ainda quente. Edmund tenta obter 

um pedaço de carne, mas é expulso dali por um policial. 

Figura 2 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

  

Estamos com Lizzani, assistente de direção de Alemanha ano zero, responsável 

pela filmagem de diversas das principais cenas, ao se referir ao poder de síntese de 

Rossellini. Nessa breve cena, ele parece capturar o estado de ânimo dos habitantes da 

cidade que tanto o surpreendeu, e ao qual já nos referimos no primeiro capítulo deste 

trabalho:  

Durante as filmagens nas ruas de Berlim, fiquei impressionado com a 

indiferença das pessoas. Em Nova York, Londres, Paris ou Roma, uma câmera 

de cinema e uma equipe de filmagem são um ímã irresistível para a cidade. 

Pareceu-me que o povo de Berlim estava interessado apenas em uma coisa: 

comer e sobreviver. Creio que isso é fruto de uma derrota sem paralelo na 

história, que aniquilou a consciência de um povo inteiro (ROSSELLINI, 

1992b, p. 22, tradução nossa).26 

 

Edmund, porém, seja por improviso do ator seja por orientação de Rossellini ao 

filmar a cena do cavalo, não “vê a cena, passa e vai embora”: ele reivindica um pedaço 

de carne, ainda que em seguida seja expulso de lá por um policial e siga seu rumo.  

Novamente, ele tenta coletar pedaços de carvão que caem de um caminhão – como um 

animal à espreita, está sempre em busca de uma oportunidade – e outro guarda o enxota. 

Esses primeiros instantes do filme são cruciais para o que Rossellini tanto 

ambicionava: mostrar-nos “a vida como ela é”. Mas não só; é por esse encadeamento de 

situações corriqueiras vividas pelo protagonista – a tentativa de inserção no trabalho do 

 
26 “During the shooting in the streets of Berlin I was struck by the indifference of people. In New York, 

London, Paris, or Rome, a motion picture camera and a film crew are an irresistible magnet for the 

citzenry. The people of Berlin, it seemed to me, were iterested in only one thing: to eat and to survive. 

This, I believe, is the fruit of a defeat unparalleled in history, wich has annihilated the conscience of an 

entire people.” (ROSSELLINI, 1992b, p. 22.) 

“Um cavalo cai, pessoas se 
amontoam em torno do cavalo 
morto, esquartejam-no, cada 
uma pega um pedaço de carne, 
a criança vê a cena, passa e vai 
embora.” Então, essa grande 
cena foi na verdade escrita em 
três linhas, mas foram três linhas 
muito precisas. Rossellini tinha 
essa habilidade de concentrar e 
sintetizar sua história em poucas 
linhas e em cenas muito claras 
(LIZZANI, apud BRUNETTE, 
1996, p. 77, tradução nossa). 
Fonte da imagem: Alemanha ano zero 
(1948).  
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cemitério, a intromissão no retalhamento do cavalo, a corrida atrás dos pedaços de carvão 

– que temos o retrato de um Edmund meio humano meio bicho – sempre à espreita –, 

meio criança meio adulto.  

Não há como passar despercebida, até aqui, a presença da música nesses minutos 

iniciais. No travelling que dá início ao filme, em que somos conduzidos pelas ruínas de 

Berlim do ponto de vista de um motorista que por ali circulasse – como o próprio 

Rossellini o fez em sua chegada –, impera o tom grandiloquente da música do irmão, 

Renzo, responsável pela trilha sonora de outros filmes de Roberto.   

A música não nos deixa dúvida: estamos diante de uma narrativa de alta carga 

dramática. Após um rápido corte, porém, em que percorremos a fachada imponente do 

prédio do Reischtag (Parlamento) em ruínas, a tela se escurece e nos devolve um cenário 

um pouco diverso: em visão oblíqua, vemos o que pode ser descrito como um bosque, o 

espectro dos prédios ao fundo.  

A orquestra é substituída por notas que se sucedem a intervalos, como se com elas 

nos aproximássemos “pé ante pé” da cena, ou, mais uma vez evocando Rossellini, de um 

flagrante “da realidade”. A partir daí mergulhamos com a câmera em um cenário no qual 

talvez identifiquemos os jardins de uma igreja, em que se destaca, no plano inferior, a 

silhueta da imagem de uma santa. Novo corte e a câmera nos restitui o chão. Não há mais 

música; somente vozes que se entrecruzam. Mulheres e homens, alguns bastante idosos, 

cavam covas em um cemitério. É aí que descobrimos nosso Edmund.  

Toda a sequência que daí advém, e que já descrevemos, praticamente se dá sem 

outro recurso que não o som direto que vem das ruas. Dizemos “praticamente” porque 

com certo esforço conseguimos distinguir, da fuga do cemitério ao encontro com a 

multidão e o cavalo, o leve e repetido toque de uma tecla de piano a acompanhar Edmund.  

É depois de ser de novo enxotado ao tentar catar carvão que se dá o primeiro 

encontro de que somos testemunhas de Edmund com sua paisagem, as ruínas (cuja 

sequência de fotogramas reproduzimos adiante neste capítulo). O “diálogo” que aí se 

estabelece é pontuado novamente pela música: a mesma que irá acompanhar Edmund em 

seus momentos finais: a dramaticidade do tema de abertura cede lugar a uma sequência 

de acordes dos quais se pode distinguir o que parece ser um som de harpa, o que dá ao 

conjunto certa atmosfera onírica ou fantasiosa. É aí que percebemos, pela primeira vez, a 

organicidade que existe entre os dois protagonistas.  

É aí, também, que entendemos estar diante do que Bazin escreveu: “O 

neorrealismo só conhece a imanência. É unicamente do aspecto, da pura aparência dos 

seres e do mundo que ele pretende deduzir, a posteriori, os ensinamentos nele contidos” 

(BAZIN, 2018, p. 366).  
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3.3. A perambulação em Rossellini 

Ao cinema de Rossellini, como ao de outros cineastas do neorrealismo – como De 

Sica e seu Ladrões de bicicleta (1948) –, é frequente associarem-se conceitos como o de 

errância ou de perambulação. Vejamos o que nos diz o dicionário: 

Significado de Perambular (v.i.) 

1. Caminhar sem direção; vagar, flanar ou deambular. 

(Etim. do latim: perambulāre) 

Sinónimos de Perambular 

deambular, divagar, flanar, passear, vagabundear, vaguear27 

 

Com efeito, vemos não apenas em Alemanha ano zero, mas também em outras de 

suas obras, como Stromboli e Viagem à Itália (ambas pertencentes à “trilogia da solidão” 

e protagonizadas por Ingrid Bergman), o uso que Rossellini faz da perambulação como 

recurso que, ao mesmo tempo que nos aproxima, nos distancia de suas personagens.  

Não há por parte do cineasta maior esforço em que, como espectadores, sintamos 

“empatia” ou identificação com suas personagens. Não será demais retomarmos a ideia 

com que encerramos a Introdução a este trabalho: a de que, em Alemanha ano zero (que, 

neste aspecto, não é exceção à filmografia do cineasta), Rossellini busca manter uma 

narrativa fria, quase documental, um cinema que “não demonstra, mostra”.  

Como nos diz Bazin:  

A profunda originalidade de Rossellini consiste em ter recusado 

deliberadamente qualquer recurso à simpatia sentimental, qualquer concessão 

ao antropomorfismo. Seu menino tem onze ou doze anos, seria fácil e mesmo 

comum que o roteiro e a interpretação nos fizessem entrar no segredo de sua 

consciência. Ora, se sabemos alguma coisa sobre o que essa criança pensa e 

sente, isso nunca acontece por sinais diretamente legíveis em seu rosto, 

tampouco por seu comportamento, pois só o compreendemos através de 

verificações e conjecturas (BAZIN, 2018, p. 241). 

 

Chamamos a atenção para o destaque dado, no parágrafo que antecede a citação 

de Bazin, à expressão busca manter: como já pudemos expressar e aprofundamos nos 

capítulos que seguem, é em Alemanha ano zero que Rossellini começa a mover-se da tão 

ansiada objetividade para um olhar que, à falta de melhor palavra, chamaremos 

provisoriamente de “pessoal”.  

Voltemos, porém, ao uso que o cineasta faz, em Alemanha ano zero, da 

perambulação da personagem. Os primeiros minutos do filme nos mostram o garoto em 

sua interação com a paisagem, as ruínas. Poderíamos deduzir: “Sim, eis aí o que se pode 

chamar de perambulação em Rossellini”. Logo veremos, porém, que Edmund não 

caminha a esmo, não vaga, não vagabundeia, tampouco marcha como um soldado: ele 

percorre a rua, margeada por amontoados de entulho, com os olhos fixos no chão. Ou 

 
27 Disponível em: https://www.lexico.pt/perambular/. Acesso em: 14 maio 2020. [Mantivemos a grafia do 

português de Portugal.]  

https://www.lexico.pt/deambular/
https://www.lexico.pt/divagar/
https://www.lexico.pt/flanar/
https://www.lexico.pt/passear/
https://www.lexico.pt/vagabundear/
https://www.lexico.pt/vaguear/
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melhor: ergue a cabeça numa fração de segundos, suficiente para localizar-se e dobrar à 

esquerda. Se, momentos antes, na rua cheia de gente, ele estava atento às oportunidades, 

como dissemos antes, à espreita, agora apenas segue em frente, absorto talvez, ou sem 

pensar em nada além de seus passos, em mover o corpo para a frente, um pé, depois o 

outro.  

Veremos como, à medida que avança o filme, Edmund nada mais faz que manter-

se em marcha, em ser “diligente”. [Acerca disso, é interessante constatar que, em sua 

origem latina, perambulāre, referia-se a “percorrer, andar, atravessar”28. Vemos aí que o 

modo como Rossellini utiliza a perambulação em Alemanha ano zero não se distancia 

tanto dessa acepção de origem.] 

Escreve Bazin, na carta a Aristarco:  

Seus personagens estão como que obcecados pelo demônio da mobilidade [...]. 

E a alucinante marcha para a morte do garoto de Alemanha, ano zero! É que o 

gesto, a mudança, o movimento físico constituem para Rossellini a própria 

essência da realidade humana. É, também, atravessar cenários, sendo que cada 

um deles atravessa ainda mais, de passagem, o personagem. (BAZIN, 2018, p. 

405). 

 

Essa primeira sequência em que acompanhamos a perambulação de Edmund 

também nos diz muito sobre a maneira com que Rossellini utiliza a câmera: é como se 

ela se deixasse contagiar pelo “demônio da mobilidade” de que falou Bazin no excerto 

acima e que acomete suas personagens – e nos arrastasse junto (o que, em certa medida, 

parece contradizer sua intenção de não nos apreender por meio da empatia). Assim é que, 

após ser enxotado por um policial quando tenta recolher alguns restos de carvão, o garoto 

corre para fora da cena, um plano geral.  

A próxima sequência (aos 4 min) nos mostra Edmund, em plano de conjunto, 

avançando numa rua entre escombros, em direção à câmera (figuras 3 e 4, na próxima 

página). Ele para em plano americano, olha para os lados e se decide pela esquerda (direita 

do espectador) (figuras 5 e 6, na próxima página). A câmera então o segue de perfil, em 

plano médio (figura 7, na próxima página). Passados alguns segundos, a câmera de novo 

nos afasta da personagem e passa a acompanhá-la em plano de conjunto (figura 8, na 

próxima página), até novamente dela se distanciar e então segui-la de trás.  

Finalmente Edmund avança, em plano geral, para a cidade em ruínas e novamente 

se compõe com a paisagem, em fantasmagoria (figura 9, na próxima página). Nesse 

momento, quase somos, com eles, fantasmas (METZ, citado na legenda das figuras 

indicadas acima). 29 

 

 
28 Conforme Grande Dicionário Houaiss (Online). Disponível em: 

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1. Acesso em: 14 maio 2020. 
29 Citando Jean Leirens. In “Théâtre et film”, prefácio de Le film de la Duchesse de Langeais (Grasset, 

1942). Reproduzido na coletânea de Marcel Lapierre, Anthologie du cinema (La Nouvelle Édition, 1946), 

p. 297-302. Trecho citado: p. 298. 
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Figuras 3 a 9 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(3) (4) 

(5) (6)  

(7) (8) 

(9)  

Em Alemanha ano zero, a sequência que virá logo depois do momento no qual 

Edmund se mistura à paisagem espectral rompe radicalmente a experiência até aqui 

descrita. É quando se dá um exemplo do que Rossellini chamou de episodio cronachistico 

 
 
“[...] a impressão de realidade que o 
filme nos dá não se deve de modo 
algum à forte presença do ator, mas 
sim ao frágil grau de existência destas 
criaturas fantasmagóricas que se 
movem na tela incapazes de resistir à 
nossa percepção do filme” (METZ, 
1972, p. 23). Sequência de 
fotogramas em que se vê a primeira 
interação de Edmund com as ruínas, 
de 4:05 a 4:38 min. Fonte das imagens: 

Alemanha ano zero (1948). 
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(episódio narrativo) em relação ao qual ele afirmou não ter maior interesse, preferindo 

ver emergir o puro fato – ou, diria Deleuze (2000), acontecimento.30  

Como escreve Bazin na carta a Aristarco:  

O universo rosselliniano é um universo de atos puros, insignificantes em si 

mesmos, mas que preparam, como que à revelia de Deus, a revelação 

subitamente deslumbrante de seu sentido (BAZIN, 2018, p. 405-406). 

 

E ainda: 

Parece-me que ninguém conseguiu encenar acontecimentos com uma estrutura 

estética mais dura, mais íntegra, com uma transparência mais perfeita do que 

o autor de Europa 51, estrutura que não permite discernir nada além do 

próprio acontecimento. Assim como um corpo pode se apresentar em estado 

amorfo ou cristalizado. [...] É verdade que vários de seus filmes fazem pensar 

num esboço, o traço indica mais do que pinta. Mas será preciso considerar essa 

segurança do traço como pobreza ou preguiça? Seria o mesmo que criticar 

Matisse (BAZIN, 2018, p. 406, grifo nosso).  

 

Neste momento, porém, julgamos necessário pontuar uma diferença entre a visão 

de Bazin ao se referir ao “puro fato” ou, como nas transcrições acima, “atos puros” e 

“acontecimentos” e a ideia de Deleuze para “acontecimento”. Longe de querermos nos 

aprofundar nessa diferença, para que não percamos de vista nosso objeto, cabe delimitar: 

ainda que Bazin tenha, ao longo do tempo, refinado o modo como enxergava o 

neorrealismo e o próprio cinema, quando afirma, acima, que “um corpo pode se 

apresentar em estado amorfo ou cristalizado”, ele ainda vê em Rossellini a realidade como 

objetivo primeiro.  Para Bazin, o cinema de Rossellini “é” a realidade vista por meio do 

artista. Nesse sentido, o estado cristalino com que um corpo se apresenta seria como a 

captura, pela câmera, da personagem em movimento. 

Já na visão de Deleuze, que tem duas obras dedicadas ao cinema – A imagem-

movimento (edição portuguesa de 2016), cinema I, e Imagem-tempo (edição brasileira de 

2007), cinema II –, o cristal seria um momento de indiscernibilidade entre duas imagens 

distintas, uma atual e outra virtual, ou, a imagem atual do presente que passa e a imagem 

virtual do passado que se conserva:  

O cristal vive sempre no limite, ele próprio é “limite fugidio entre o passado 

imediato que já não é mais e o futuro imediato que ainda não é [...]. A imagem-

cristal é certamente o ponto de indiscernibilidade de duas imagens distintas, a 

atual e a virtual, enquanto o que vemos no cristal é o tempo em pessoa, um 

pouco do tempo em estado puro, a distinção mesma entre as duas imagens que 

nunca acaba de se reconstituir. Por isso haverá diferentes estados do cristal, 

conforme os atos de sua formação e as figuras que nele vemos (DELEUZE, 

2007, p. 103).  

 

 
30 “O acontecimento está dentro do tempo no sentido em que remete necessariamente a uma efetuação 

espaço-temporal, irreversível como tal.” (DELEUZE, 2000, p. 177.) 
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No capítulo 4 de Imagem-tempo (“Os cristais de tempo”), do qual extraímos o 

excerto da página anterior, Deleuze recorre à obra cinematográfica de outros diretores 

que não Rossellini, como Fellini, Resnais, Welles e Renoir. É, entretanto, de Rossellini 

que ele se vale para antes, na mesma obra, exemplificar a passagem da imagem-

movimento à imagem-tempo. Logo em seu capítulo 1, Deleuze rompe com a 

subordinação de Alemanha ano zero à chamada “trilogia da guerra” (junto com Roma e 

Paisà) para reagrupá-lo em uma “tetralogia” com Stromboli, Europa 51 e Viagem à Itália 

– obras protagonizadas por Ingrid Bergman e, como já mencionado antes, agrupadas na 

“trilogia da solidão”. Deleuze não voltará a falar de Alemanha ano zero, mas podemos 

inferir que também a essa obra possam se estender reflexões que ele ainda virá a fazer 

acerca da referida tetralogia, como, também no capítulo 1, acerca de Stromboli:  

Uma situação ótica e sonora não se prolonga em ação, tampouco é induzida 

por uma ação. Ela permite apreender, deve permitir apreender algo intolerável, 

insuportável. [...] Trata-se de algo poderoso demais, ou injusto demais, mas às 

vezes também belo demais, e que portanto excede nossas capacidades 

sensório-motoras. Stromboli: uma beleza grande demais para nós, como uma 

dor demasiado forte. Pode ser uma situação-limite, a erupção de um vulcão, 

mas também o mais banal, uma mera fábrica, um terreno baldio (DELEUZE, 

2007, p. 29).  

 

Outro momento em que Deleuze dá a Alemanha ano zero um lugar que o separa 

de Roma, cidade aberta e Paisà é no prefácio por ele assinado da edição em inglês de 

Imagem-tempo (Cinema 2: The time-image, 1989),  em que ele tece considerações acerca 

de a Segunda Guerra Mundial ser tomada como marco para a passagem do cinema do 

movimento para o cinema do tempo. Segundo ele, na Europa, o período pós-guerra 

potencializou as situações às quais não mais se sabia reagir, em espaços que não mais se 

sabia como descrever: armazéns abandonados mas habitados, terrenos baldios, cidades 

em demolição ou em reconstrução. Nesses “espaços-quaisquer”, vimos surgir uma nova 

e comovente raça de personagens, meio mutantes: em vez de agir, viam, eram videntes. 

E Deleuze prossegue (note-se mais uma vez como ele reúne Alemanha ano zero, agora, a 

uma nova trilogia): 

Daí a grande trilogia de Rossellini, Europa 51, Stromboli, Alemanha ano zero: 

uma criança na cidade destruída, uma mulher estrangeira na ilha, uma mulher 

burguesa que começa a “ver” o que está à sua volta. As situações podem ser 

extremas ou, pelo contrário, de uma banalidade cotidiana, ou ambas de uma só 

vez: o que tende a entrar em colapso, ou ao menos a perder sua posição, é o 

esquema sensório-motor que constituiu a imagem-ação do antigo cinema. E 

graças a esse afrouxamento da ligação sensório-motora, é o tempo, “um pouco 

de tempo em estado puro”, que emerge para a superfície da tela. O tempo deixa 

de ser derivado do movimento, aparece em si mesmo e em si dá origem a falsos 

movimentos. Daí a importância da falsa continuidade no cinema moderno: as 

imagens não são mais ligadas por cortes racionais e continuidade, mas são 

revinculadas por meio de falsa continuidade e cortes irracionais. Nem o corpo 

é mais exatamente o que se move; objeto do movimento ou instrumento da 

ação, torna-se o desenvolvedor [revelador] do tempo, mostra o tempo através 
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de seus cansaços e esperas (Antonioni) (DELEUZE, 1989, p. xi, tradução 

nossa, grifos do original).31 

 

Findas estas considerações, em que buscamos estabelecer algumas diferenças 

importantes entre a visão de Bazin e a de Deleuze sobre o cinema de Rossellini, não nos 

estenderemos por ora nas outras perambulações de Edmund. O que quisemos aqui trazer 

à luz (e retomamos adiante) foi não só o aspecto polissêmico que o conceito de 

“perambulação” assume em Rossellini como, também, a dimensão que essa 

perambulação tem, que extrapola o simples movimento, ou percurso de um espaço a 

outro.  

Exploraremos neste trabalho, em seu devido tempo, o deslocamento de sentido da 

perambulação do protagonista, do Edmund diligente e que não se dá conta do próprio 

cansaço, que vemos nos minutos iniciais, corpo que em vez de agir é agido, ao Edmund 

que por fim, esgotado, perambula e quase se liberta, nos minutos que o separam do trágico 

desfecho de Alemanha ano zero.  

  

 
31 “Hence Rossellini's great trilogy, Europe 51, Stromboli, Germany Year 0: a child in the destroyed city, a 

foreign woman on the island, a bourgeoise woman who starts to ‘see’ what is around her. Situations could 

be extremes, or, on the contrary, those of everyday banality, or both at once: what tends to collapse, or at 

least to lose its position, is the sensory-motor schema which constituted the action-image of the old 

cinema. And thanks to this loosening of the sensory-motor linkage, it is time, ‘a little time in the pure 

state’, which rises up to the surface of the screen. Time ceases to be derived from the movement, it appears 

in itself and itself gives rise to false movements. Hence the importance of false continuity in modern 

cinema: the images are no longer linked by rational cuts and continuity, but are relinked by means of false 

continuity and irrational cuts. Even the body is no longer exactly what moves; subject of movement or 

the instrument of action, it becomes rather the developer [revelateur] of time, it shows time through its 

tirednesses and waitings (Antonioni).” (DELEUZE, 1989, p. xi, grifos do original). 
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CAPÍTULO 4 – CORPO E VOZ EM ALEMANHA ANO ZERO 

 
Já o dissemos antes: o corpo franzino de Edmund, sua voz frágil, seu olhar entre 

o interrogativo e o indiferente, são pura enunciação de um discurso, o qual, por sua vez 

lhe é impresso na carne a cada novo encontro ou acontecimento.  

Se, como nos diz Espinosa, citado por Deleuze (2002, p. 128), “um corpo afeta 

outros corpos ou é afetado por outros corpos”, o que se vê em Alemanha ano zero, quase 

em carne viva, ainda que prismado na tela, é o sofrimento de um corpo submetido a outros 

corpos. E, atente-se, ao dizermos “corpos”, dizemos também o da paisagem (figuras 10 e 

11), o dos objetos, o dos sons e o das vozes, como detalharemos adiante. Antes, porém, 

discutiremos as fases pelas quais Edmund passa ao longo de Alemanha ano zero.  

Figuras 10 e 11 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(10) (11) 

Na figura 10, Edmund em uma das cenas iniciais; na figura 11, pouco antes do fim. O corpo que 
não para. “A objetividade do mundo do cinema precisa de nossa participação pessoal para tomar 
corpo e essência. [...] É um mundo que precisa de nossa substância para viver. No momento da 
participação, todos os personagens do filme estão exteriormente definidos, mas, interiormente, 
livres. [...] Somos nós que na sala escura nos tornamos seus fantasmas, seus ectoplasmas 
espectadores. Mortos provisoriamente, passamos a assistir a suas vidas...” (MORIN, 2014, p. 
19). Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

4.1. Edmund e os ombros que suportam o mundo 

Dissemos, no capítulo 3, que à primeira perambulação de Edmund pelas ruínas, 

segue-se o que Rossellini chamou de episodio cronachistico (episódio narrativo). O que 

nos interessa extrair de tais episódios é o modo como o corpo de Edmund transita entre 

os diferentes “estados físicos” a que o filme o expõe. É nesse momento que somos 

apresentados ao trabalho de fotografia do francês Robert Juilliard (1906-1982), em que 

se alternam o claro e o escuro, o fora e o dentro, o vertical e o horizontal, o perto e o 

longe, como forma de evidenciar os trajetos de Edmund. Assim, do claro e dos escombros 

do dia o vemos entrar no escuro e nas ruínas do prédio em que habitam, além de sua 

família, diversas outras, que têm como senhorio Herr Rademaker.  

No momento em que Edmund chega, um agente do governo anuncia que a energia 

elétrica será cortada por falta de pagamento. O Edmund que instantes antes era o pequeno 
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animal à espreita dá lugar agora ao Edmund “adultizado”, que toma a frente do grupo de 

mulheres, ergue o queixo e assume a postura de proteção e enfrentamento (figura 12).  

Figura 12 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

A essa atuação de Edmund, se segue a entrada de outro homem, Herr Rademaker 

(que o tempo todo estivera na cena, porém encoberto pelo agente do estado em primeiro 

plano): severo e altivo, mãos permanentemente cruzadas atrás das costas, administra a 

habitação com mão de ferro, evocando a rigidez de um oficial da SS (figura 13, na 

próxima página). É dele que ouvimos as primeiras reclamações acerca do pai de Edmund, 

como “peso morto” que atrapalha a todos os outros. Rademaker antecipa, no ambiente 

doméstico, o que mais adiante será dito pelo antigo professor de Edmund, Herr Henning 

– e efetuado por Edmund, ao cometer o parricídio.  

Todo esse episodio cronachistico, que como vimos pouco interessa a Rossellini, 

concentra a apresentação das personagens que orbitam em torno de Edmund: o senhorio 

e sua filha, cuja estatura e beleza “germânica” se destaca nas cenas de que participa 

(vejam-se as figuras 12, acima, e 13, na página a seguir), a mulher do senhorio, outra 

mulher sobre a qual nada saberemos, a “expatriada” (de quem pouco se sabe, exceto que 

“esteve fora” durante a guerra, mas que na sequência final é quem vai ao encontro do 

corpo inerte de Edmund e forma com ele uma pietà exangue), a grávida cujo marido ainda 

não retornou do campo de prisioneiros, o inquilino que mais adiante providenciará o 

caixão de Herr Koeler, a irmã de Edmund. 

Nessa sequência, o protagonismo masculino cabe a Herr Rademaker e a Edmund. 

Evidencia-se, também, o antagonismo entre os dois: quando Rademaker faz referências 

ofensivas ao pai de Edmund, este assume uma postura de enfrentamento e é rapidamente 

trazido à razão pela irmã, Eva. 

 

 

 

 
 
 
No primeiro episodio 
cronachistico, os diferentes 
corpos de Edmund, do menino 
à espreita, enxotado nas ruas, 
ao homem que se interpõe 
entre as mulheres e até mesmo 
os demais homens e a 
autoridade do estado. Fonte da 

imagem: Alemanha ano zero (1948). 
 
 
 
 
 
autoridade. 
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Figura 13 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

Novo deslocamento de cenário e somos levados ao quarto onde vivem Edmund e 

sua família: além de Eva, a irmã, vemos agora o irmão, Karl-Heinz, e, na cama, o pai. 

Um breve diálogo nos permite entender o contexto de Edmund: o pai entrevado, o irmão, 

ex-oficial nazista que, acovardado, segue escondido por temer ser preso caso se apresente 

às autoridades (figura 14), a irmã dedicada que é vista pela mulher do senhorio como “má 

influência” para a filha – a jovem que, na figura 13, acima, vemos ao lado de Herr 

Rademaker e se distingue das demais.  

Figura 14 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

 

O que salta aos olhos nesse desfile de personagens que orbitam em torno de 

Edmund é o fato de que, dentre os homens que habitam aquele exíguo espaço, somente 

ele e o senhorio têm um papel ativo – o que se faz evidente pela postura corporal de 

Edmund assim que entra no espaço da sala (reveja-se a figura 12, na página anterior).  

Essa aparente potência do garoto diante da figura de Rademaker, porém, se desvanecerá 

em poucos minutos.   

 
 
 
 
 
 
Primeiro episodio cronachistico: 
Herr Rademaker e seu pequeno 
“exército” doméstico. Ecos do 
nazismo, ainda que entre ruínas. 
Fonte da imagem: Alemanha ano zero 
(1948). 

 

 
 
 
 
Uma criança sob influência: entre o 
senhorio que ecoa o nazismo, o pai 
entrevado que lamenta, como um 
peso morto, não ser levado pela 
morte, e o irmão Karl-Heinz, que, 
com uma teatralidade que destoa 
das demais interpretações, se atira 
à cama e diz preferir jogar-se pela 
janela a se entregar às autoridades. 
Fonte da imagem: Alemanha ano zero 
(1948). 
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Como a chama tênue de uma vela à qual faltasse oxigênio, o que veremos na 

sequência é novamente o Edmund ao sabor das circunstâncias: a criança que, a despeito 

do peso que carrega nos ombros, é ingênua o suficiente para, ao tentar cumprir a missão 

dada por Herr Rademaker – obter um bom valor por uma balança –, será facilmente 

enganada pelo primeiro adulto que encontra e ridicularizada por outras crianças, até 

menores que ela. Daí ao que se dará na sequência – o encontro com o professor e seu 

discurso, saberemos quão fértil é o terreno representado pelo franzino corpo de Edmund 

para reacender a chama do nazismo. 

 

4.2. Edmund, a chama que reacende 

Ao longo de Alemanha ano zero, certamente, haverá outros episódios narrativos 

além do que vimos no espaço que Edmund divide com aquelas pessoas; nenhum deles, 

porém, com tamanha “urgência narrativa” e concentração de personagens como o que 

acabamos de descrever – dir-se-ia que Rossellini buscou, ali, desincumbir-se o quanto 

antes de apresentar o contexto de Edmund. Nas sequências a seguir, há como que uma 

suspensão do tempo, ou um “tempo intensivo”, no sentido que Deleuze dá a esse conceito.  

Cabe, aqui, evocar de Deleuze o que lemos em Imagem-tempo: 

O que define o neorrealismo é essa ascensão de situações puramente óticas (e 

sonoras, embora não houvesse som sincronizado no começo do neorrealismo), 

que se distinguem essencialmente das situações sensório-motoras da imagem-

ação no antigo realismo. (DELEUZE, 2007, p. 11). 

 

É assim que, na próxima sequência após Edmund ser ludibriado por um adulto ao 

tentar vender a balança do senhorio, o acompanhamos em nova peregrinação até chegar 

a uma praça, no centro da qual vemos uma fonte seca, representando o deus Netuno, 

cercado por quatro mulheres32 (figura 15, na próxima página). Trepadas nela, crianças 

brincam, enquanto Edmund as observa como que hipnotizado e, por um instante, senta-

se de costas para a câmera (figura 16, na próxima página). 

É de trás dessa fonte que surge, pelo lado direito da tela, como se já estivesse à 

espreita, Herr Henning33, antigo professor de Edmund (figura 17, na próxima página). Do 

diálogo que se trava entre eles, entendemos tratar-se de alguém que mantém vivos os 

ideais nazistas. Percebemos também, no modo como acaricia o pescoço e o braço de 

Edmund, que não se trata de mero carinho de um professor por seu aluno (figura 18, na 

próxima página). 

 
27 Em estilo neobarroco e localizada, à época, na Schlossplatz, foi desenhada por Reinhold Begas, em 1891. 

As mulheres em torno dela simbolizam os rios Reno, Elba, Oder e Vístula, os principais da Prússia. 

(Disponível em: https://travel.sygic.com/pt/poi/fonte-de-netuno-poi:933. Acesso em: 14 maio 2020.) 

 
33 Algumas fontes bibliográficas e mesmo filmográficas registram a forma “Enning”. Neste trabalho, 

optamos pela mais frequente. 

https://travel.sygic.com/pt/poi/fonte-de-netuno-poi:933
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Figuras 15 a 18 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

 (15)  (16) 

 (17)  (18) 

Arrastados por Edmund em sua peregrinação, testemunhamos a infância de que se sente 
apartado e a aproximação do fantasma do nazismo, que, se na figura do senhorio parece 
neutralizado, representa um perigo real na figura do professor. No enquadramento, a rápida 
pausa de Edmund (figura 16) e o encontro com o professor (figura 17) dão-se sob o olhar da 
mulher que, no conjunto da fonte, representa o Vístula, rio que hoje pertence integralmente à 
Polônia – o que não nos parece uma escolha casual, uma vez que naquele país encontra-se o 
tristemente célebre complexo de campos de extermínio de Auschwitz. Fonte das imagens: Alemanha 

ano zero (1948). 

 

O que se seguirá é uma caminhada em que Edmund e Herr Henning, enquanto se 

dirigem ao local onde pegarão o bonde para a casa onde vive o professor, recordam a 

época em que este recomendara o garoto para o alistamento na Juventude Nazista. No 

trajeto, um rápido encontro e uma fala-chave (figura 19). 

Figura 19 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

Ao conhecermos a personagem do professor, é quase imediato pensarmos nos 

nazistas de Roma, cidade aberta. Como já mencionamos antes, tanto em um filme como 

no outro, Rossellini associa nazismo e perversão sexual. Não por acaso, em Roma, para 

interpretar o major Bergmann, oficial que comanda a ocupação, Rossellini escalou Harry 

 
 
 
 
Rossellini e a economia de gestos e palavras. 
Uma das falas-chave vem de um trabalhador 
braçal em uma rápida sequência: “Antes éramos 
homens, nacional-socialistas; agora somos 
apenas nazis”. Fonte da imagem: Alemanha ano zero 

(1948). 
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Fest, dançarino de balé, que dá à personagem uma atuação fortemente teatralizada. Sua 

agente, Ingrid, é lésbica e corrompe com drogas Marina, a namorada do protagonista.34 

A associação de Rossellini entre nazismo e sexualidade desviante foi objeto de 

estudo pela alemã Julia N. Munier, da Universidade de Stuttgart, na obra Sexualisierte 

Nazis: Erinnerungskulturelle Subjektivierungspraktiken in Deutungsmustern von 

Nationalsozialismus und italienischem Faschismus (Nazistas sexualizados: práticas de 

subjetivação da memória-cultura em padrões de interpretação do nacional socialismo e 

do fascismo italiano). Seu campo de interesse está em "como posições e formas de sujeito 

específicas são oferecidas no contexto das representações cinematográficas e literárias" 

(2017, p. 33). Para ela, o "nazista homossexualizado" é figura importante na literatura 

pós-guerra e nas representações visuais. Munier faz uma instigante análise das 

personagens nazistas de Roma, cidade aberta e Alemanha ano zero.  

Henning conduz Edmund ao casarão na periferia de Berlim que divide com 

mulheres e homens comandado por um tal “Von Laubnitz”, a quem, Henning trata por 

“Herr” (senhor). Há um evidente paralelo entre Herr Laubnitz e o senhorio de Edmund, 

Herr Rademaker, o que aponta para a intencionalidade, por trás do roteiro, de revelar o 

nazismo latente nos detalhes. Há também um bando de adolescentes pouco mais velhos 

que Edmund, que a mando de Henning praticam furtos e aplicam golpes (figuras 20 e 21).  

Figuras 20 e 21 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

 (20)  (21) 

Adultizado pela realidade familiar, é no professor e nos adolescentes que orbitam em torno de 
Henning que Edmund encontra alguma forma de carinho, camaradagem e pertencimento. Fonte 

das imagens: Alemanha ano zero (1948). 
 

 

É assim que Henning dá a Edmund sua primeira missão: levar até as escadas da 

Chancelaria em ruínas um disco com um discurso de Hitler e um fonógrafo, e pô-lo a 

tocar para soldados aliados que o queiram comprar (figura 22, na próxima página).  

As intenções de Henning com essa missão não ficam claras: seu objetivo pode ser, 

para além do de obter algum dinheiro, o de fazer uma provocação aos invasores, ou, 

talvez, fazer reerguer-se o mito, acordar em seus concidadãos o espírito de lealdade ao 

 
34 Brunette, 1996, p. 43; 45. 
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Führer, como se, com esse gesto, emulasse Goebbels, ministro da Propaganda do 

Terceiro Reich: 

Joseph Goebbels, ex-jornalista que se tornou chefe de propaganda, inovou 

muito no período entre as duas guerras. Ele facilitou a ascensão de Hitler ao 

poder enviando cerca de 50 mil discos de propaganda fascista a todos os lares 

alemães que dispunham de um fonógrafo (VIRILLIO, 2005, p. 56). 

 

É, pois, no momento em que Edmund põe a tocar o disco, que quase podemos 

sentir adensar-se o ar. É aí também que Alemanha ano zero parece lentificar-se, 

reencontrando seu tempo intensivo. 

Figura 22 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

   

 

A voz do Führer ecoa pelas paredes devastadas da Chancelaria e envolve o prédio, 

que é então mostrado de fora. Como em uma suspensão do tempo, o ar se torna pesado, 

parado, irrespirável. O que se trava diante de nós é um estranho diálogo entre o tom de 

voz ufanista de Hitler e a resposta que ecoa das ruínas.  

Vemos então uma nova tomada interna, em plano médio, em que um homem já 

de certa idade e uma criança de 2 ou 3 anos caminham, lentos, por um longo corredor 

(figura 23, na próxima página). Eles param, voltam o olhar para a direção de onde vem o 

som e em seguida retomam o passo. A criança, dada a idade, certamente desconhece 

aquela voz, mas o homem lembra-se bem. Ele segue levando pela mão a criança, como 

se estivessem os dois, ali, percorrendo um túnel em que a velha e a nova Alemanha 

seguem de mão dadas (BRUNETTE, 1996, p. 81). 

 

 

 
 
 
Rossellini e seus não-atores, 
voluntários e involuntários: 
Edmund e o novo 
companheiro, Jo, mostram o 
disco com o discurso de Hitler 
a dois soldados aliados em 
passeio turístico. Segundo os 
registros das filmagens, 
tratava-se realmente de 
soldados que, naquele 
momento, visitavam as ruínas 
da Chancelaria. Fonte da imagem: 

Alemanha ano zero (1948). 
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Figura 23 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948)

 

Como um demiurgo inocente, Edmund põe a tocar o disco que Henning o incumbiu de vender. 
Ao discurso inflamado do Führer, contrapõe-se a eloquência muda das paredes em ruínas. A 
Chancelaria, ou melhor, sua carcaça, lhe responde com um rugido mudo. Passado e futuro, 
na figura do velho e da criança, caminham de mãos dadas e param diante da voz que, não 
muito tempo antes, simbolizava um presente orgulhoso. Fonte da imagem: Alemanha ano zero (1948).  
 

É digno de registro o modo como Rossellini trabalha a montagem ao longo de toda 

a sequência que tem como foco o rápido envolvimento de Edmund com seu antigo 

professor: até aqui, a transição de um plano a outro se dá ora por corte puro e simples, um 

plano sendo sucedido pelo outro, ora por fusão, com superposição gradual de um plano 

pelo outro. Vemos, também, o uso eventual do fade-out. A partir da sequência em que 

Henning vai ao encontro de Edmund, na praça, Rossellini introduz mais um recurso de 

montagem, em que um plano “empurra” o anterior para fora do enquadramento. A 

sensação é de estranhamento, como se a presença de Henning ao lado de Edmund de certa 

forma o “empurrasse” em direção a uma armadilha.  

 

4.3. Da iniciação de Edmund à restituição da infância 

O encontro com Henning marca a entrada de Edmund em um universo novo: o 

dos adolescentes que, conforme os relatos de autores mencionados no capítulo 2, como 

Morin, Dagerman e Buruma, existiam aos montes no período retratado em Alemanha ano 

zero, tanto em Berlim como em outras cidades da Alemanha. Crianças e adolescentes que 

sobreviviam à custa de pequenos furtos e do chamado “mercado negro”, que incluía a 

prostituição. Parece quase inacreditável imaginar que a essa altura Edmund, fadado a 

vagar sozinho pela cidade dia após dia em busca de oportunidades, ainda não houvesse 

tido contato com esse “outro lado” da infância. 
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As personagens que Edmund conhece na casa do professor são emblemáticas 

desse universo: o jovem Jo, que aplica golpes nas estações de metrô, e a garota Christl, 

mais velha que Edmund, mas cuja desenvoltura denuncia ser bastante experiente na 

relação com os garotos. A composição dessa personagem, com seu vestido recatado de 

adolescente e a bolsa cuja alça mantém enroscada ao pulso esquerdo, quase como 

extensão dele, acentuam o estranhamento diante de uma adolescência também fora de 

lugar. Não demora a notarmos em Edmund uma espécie de maravilhamento diante da 

personalidade de Jo, que ele passa a ver como referência, mesmo quando é por ele 

ludibriado e desprezado (figuras 24 a 28).  

Figuras 24 a 28 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(24) (25) 

(26) (27) 

(28) 

 

O encontro de Edmund com o professor 
demarca, além do reencontro com o 
nazismo, seu mergulho no “outro lado” da 
infância e da adolescência do pós-guerra 
alemão, nas figuras de Jo e Christl. É por 
meio deles que Edmund experimenta sua 
primeira ruptura com o núcleo familiar. O 
trabalho com a iluminação nas sequências 
em que essas personagens interagem, 
evidencia a descida de Edmund a uma 
espécie de inferno (note-se, na figura 28, a 
presença do fogo), do qual será impossível 
retornar. Fonte das imagens: Alemanha ano zero 

(1948). 
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A aventura vivida por Edmund com os novos parceiros atravessa a noite e é 

fechada pela volta ao prédio em que vive. A severidade e preocupação com que é recebido 

pela irmã, Eva, e pelo pai, que o repreende com uma bofetada, servem, a um só tempo, 

para reafirmar sua inocência (no sentido de pureza) e seu papel de “criança” da casa – 

ainda que tal zelo pareça contraditório e até cínico, uma vez que Edmund passa seus dias 

perambulando sozinho pelas ruas (figuras 29 e 30).  

Veremos, adiante, que essa não será a única ocasião em que Edmund receberá 

uma bofetada. A próxima será pela mão de Henning, o que certamente guarda uma 

correlação entre a figura do professor e a do pai. 

Figuras 29 e 30 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948)

(29)  (30)  

Na repreensão do pai e da irmã, a infância de Edmund lhe é restituída, mas pelo castigo físico. 
Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

A tentativa do pai de recolocar Edmund em seu papel de “criança” da família, 

entretanto, se esvazia minutos depois, quando este se senta à mesa, na companhia de Karl-

Heinz, para tomar a sopa que a irmã lhe havia deixado.  O plano é filmado em câmera 

baixa, de um ponto de vista em que se destaca a figura de Edmund, o qual se dirige com 

uma expressão assombrosamente adulta a um Karl-Heinz em primeiro plano, porém 

abaixo dele, como que reforçando sua posição inferiorizada e impotente (figura 31). 

Figura 31 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

   

 
 
Condensada em um diálogo, 
revela-se a perda da inocência: 
“Que tal um cigarro americano? 
[...] Foi um presente. Seu nome 
é Christl. Ela costuma trazer 
cigarros para os outros 
meninos. Você deveria ter 
alguém para cuidar de você 
também”. (Transcrição da fala 
de Edmund, tradução nossa.) 
Fonte da imagem: Alemanha ano zero 

(1948). 
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Dissemos, no início deste item, parecer “quase inacreditável” que aos 12 anos de 

idade aquele Edmund que vagava dia após dia por uma Berlim transformada em ruína 

não tivesse ainda se corrompido. Neste momento parece-nos pertinente retomar as 

referências a que Rossellini teria tido acesso para construir a via crucis de Edmund. 

Talvez mais contundentes ainda que os registros de Morin em seu O ano zero da 

Alemanha são alguns dos relatos que encontramos em Outono alemão, de Stig Dagerman, 

como no capítulo ao qual deu o nome de “A arte de ir ao fundo”: 

[...] Acontece simplesmente que nesta Alemanha de miséria a moral adquiriu 

uma dimensão inteiramente nova, uma moral que faz com que geralmente os 

olhos não habituados se não apercebam de que existe.  

Esta nova moral faz notar que há circunstâncias nas quais não é imoral o roubo, 

visto nestas circunstâncias roubar corresponder essencialmente a repartir de 

maneira mais justa aquilo que existe, e não a privar alguém do que lhe pertence, 

da mesma forma que o mercado negro e a prostituição não são imorais quando 

constituem os únicos meios de sobrevivência. [...] Na Alemanha as pessoas 

dão provas de maior tolerância do que em qualquer outra parte, relativamente 

ao crime necessário [...] (DAGERMAN, 1998, p. 58-59). 

 

Sabemos que recorrer à realidade para testemunho da ficção – ainda que Rossellini 

a tivesse como pressuposto – é um caminho cheio de armadilhas. Exatamente por isso, 

porém, não será de todo descabido ver, em Edmund, mais do que o retrato de uma criança 

berlinense no pós-guerra, a própria Alemanha em sua perplexidade entre a perda da 

inocência e a premência de seguir adiante.     

 

4.4. A missão de Edmund e a perda da inocência 

Ao episodio cronachistico há pouco descrito, seguirá novo ponto de inflexão em 

Alemanha ano zero: o reencontro entre Edmund e o professor e o diálogo que selará o 

destino do pai e do garoto. Tal encontro é precedido de um diálogo revelador, em que Eva 

retorna a casa depois de visitar o pai no hospital: diante de sua preocupação com a falta 

de provisões para o dia seguinte, Edmund toma para si a responsabilidade (figura 32). 

Figura 32 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

  

 
 
 
 
 
 
 
Do Edmund diligente e submetido à 
ilusão do Edmund ativo: “Agora eu sei 
como fazer.” (Transcrição da fala de 
Edmund, tradução nossa.) Fonte da imagem: 

Alemanha ano zero (1948). 
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A essa altura, faz-se oportuno lembrar que a cantilena de Henning, de que os 

fracos devem dar lugar aos fortes, nada mais faz que atualizar as falas de Herr Rademaker 

em novo contexto. Se antes, porém, Edmund ouvia com revolta o que dizia o senhorio, 

agora ele o faz de modo a um só tempo receptivo e reflexivo. É que, diante de Henning, 

seu corpo e sua mente tornaram-se novamente terreno fértil (figura 33). 

Figura 33 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

Esse diálogo, que se dá ao início da segunda metade do filme, será o “divisor de 

águas” na narrativa de Alemanha ano zero. A partir daí Edmund assumirá um semblante 

cada vez mais taciturno e iniciará sua marcha obstinada para a morte: primeiramente a do 

pai (figuras 34 e 35) e, depois, a dele próprio. 

Figuras 34 e 35 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(34) (35) 

“Agora serei um fardo para todos vocês novamente. Essa é a pior parte. Seria melhor se eu 
estivesse morto. Muitas vezes pensei ... que deveria dar cabo da minha vida, mas não tenho 
coragem. [Gift] Minha existência é nada além de agonia. Eu sei muito bem. Para mim e para 
todos vocês.” (Transcrição da fala do pai, tradução nossa.) No vidro de veneno (Gift, em alemão) 
obtido na visita ao pai no hospital, a oportunidade de Edmund a um só tempo concretizar o que 
lhe dizem tanto Henning como o pai. Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

Chamamos aqui a atenção para a ambiguidade entre os termos Gift, que no alemão 

significa “veneno”, e gift, que no inglês significa “presente”, “dom”, “dádiva”, o que não 

deve ter passado despercebido a Rossellini ao decidir filmar o plano acima (figura 35). 

Sobre essa dualidade de sentido, trazemos as considerações de Timothy C. Campbell, 

 
 
 
 
 
“Aprenda com a natureza. Os 
fortes eliminam os fracos. É 
preciso ter coragem de deixar 
morrer o fraco. Você deve ter 
clareza acerca disso, meu garoto. 
Trata-se de salvar a nós mesmos.” 
(Transcrição da fala de Henning, 
tradução nossa.) Fonte da imagem: 

Alemanha ano zero (1948). 
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estudioso da cultura italiana na Universidade de Cornell em sua obra The techne of giving: 

cinema and the generous form of life:  

O presente [gift] se torna veneno [Gift] em um contexto em que não há como 

dar ou receber qualquer presente. Ou melhor, a diferença entre presente [gift] 

e veneno [Gift] é a que se sente menos fortemente em lugares como o ocupado 

por Edmund, que se perderam no ano zero. Se Edmund tivesse sido capaz de 

receber menos do que lhe foi dado por Henning (mas também por seu pai), ele 

perceberia haver confundido presente [gift] e veneno [Gift]. Pois é isso que está 

no coração do ethos do filme: uma confusão de presentes [gifts] provocada pela 

incapacidade de Edmund de acolher o que lhe foi dito (CAMPBELL, 2017, 

tradução nossa).35  

 

Campbell prossegue ponderando que Edmund representa ou reproduz outros 

alemães que, durante o nazismo, mantiveram-se convictos de que havia figuras em cujas 

palavras podiam confiar, “dignas de dar porque sabiam também receber”.  

O que seguirá é que, logo depois do retorno do pai de Edmund à realidade – isto 

é, sua saída do hospital e volta à miséria do dia a dia –, dá-se a primeira das duas 

sequências cruciais de Alemanha ano zero: o envenenamento do pai por Edmund. A luz 

havia sido cortada no prédio em que vive a família de Edmund, e, dessa situação, 

Rossellini extrai o máximo, compondo um plano de puro expressionismo (figura 36). 

Figura 36 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

 
35 “Gift becomes a poison in a context in which other gifts are no longer possible to give or receive. Or 

better, the difference between gift and Gift is one that is felt less strongly in lieu of forms of life such 

as Edmund’s that have gone missing in year zero. Had Edmund been able to receive less tightly what 

was given to him by Henning (but also by his father), he would note have confused gift and Gift. For 

that is what is at the heart of the film’s ethos: a confusion of gifts brought on by Edmund’s inability to 

hold what has been told to him. We might say that in this, Edmund stands in for other Germans who, 

during Nazism, held on too tightly; who believed they had figures whose words could be trusted; who 

believed that these figures were worthy of giving gifts because they knew how to receive them. The 

formo f life of the mancus is the one who heas but is not the one who can giv the Gift of death. In that 

sense, what Germany needed were more mancus, unable to identify too tightly with gifts received and 

those given.” (CAMPBELL, 2017.) 

 

 
A iluminação proporcionada por 
uma vela, aliada ao tom grave 
da música, dá à primeira das 
sequências cruciais de 
Alemanha ano zero o tom 
lúgubre necessário. Pela 
primeira vez, o enquadramento 
abarca todo o núcleo familiar de 
Edmund, que, do canto inferior 
direito, assiste à sua herança de 
miséria e, talvez, daí tire a 
coragem para o que fará em 
seguida. Fonte da imagem: Alemanha 

ano zero (1948). 
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A música, grave, acompanha o preparo da mesa para o jantar, mas logo se cala e 

dá voz ao pai, que inicia um longo monólogo, apenas intercalado por frases curtas de Eva 

e de Karl-Heinz. Tudo foi tirado de mim: minhas economias de vida pela inflação, meus 

filhos por Hitler... – enquanto ouve o pai, Edmund preenche a tela, a cabeça abaixada, em 

primeiro plano (figura 37). Ele volta as costas para a câmera e parece prestes a se levantar, 

mas é interrompido pelo irmão, que lhe estende o prato. Mordisca sem vontade um pedaço 

de batata e olha em direção ao pai. Agora estamos pagando pelos nossos erros. Todos 

nós. Eu tanto quanto você. A música retorna em outro registro. Ele olha para o irmão, e 

novamente para o pai.  

Não há caminho de volta: o corpo agora está voltado para a ação a que é 

compelido. Edmund se levanta e para atrás do irmão: a sombra atrás da sombra atrás da 

sombra (figuras 38 e 39). Vai até o fogão e a música se agudiza. O tempo goteja gesto a 

gesto: levantar-se da mesa, pegar o utensílio para o chá, empunhar a vela e cruzar o olhar 

com a irmã ao se dirigir à porta, entrar no cômodo contíguo, preparar o chá, abaixar-se 

para pegar seu Gift e ao mesmo tempo gift. Enquanto o seguimos, temos a impressão de 

que o corpo é sustentado pelo paletó (e não o contrário), que agora o acompanhará até 

quase o final, a despeito das calças curtas. As idades de Edmund oscilam com o oscilar 

da chama da vela e ele agora é nenhum e ao mesmo tempo é muitos (figura 40). A música 

sempre presente duela com a voz do pai que ainda se impõe como se não houvesse parede 

ou porta. A voz que parece em alguns momentos ecoar a voz de Henning. 

Figuras 37 a 40 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(37) (38) 

(39) (40) 

Presas de um jogo de luz e sombra do qual não temos como escapar, somos levados a 

testemunhar o que Edmund executará de modo quase maquinal. A iluminação proporcionada 

por uma vela acentua a gravidade da expressão de Edmund, que assume um ar terrivelmente 

adulto. Como voyers, o espionamos em seu não-lugar no tempo. Fonte das imagens: Alemanha ano 

zero (1948). 
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*** 

Meu Deus. Por que não fiquei no hospital? Agora eu tenho de ficar aqui e ser um 

fardo para todos vocês novamente. A miséria de assistir e não poder ajudar. Condenado 

a estar vivo. Querido Senhor, por que não me deixais morrer?  

Não fale assim, pai – voz de Eva.  

Seria um alívio. Para mim e todos vocês.  

Nós vamos superar isso – voz de Eva.  

Se ao menos Karl-Heinz tivesse se registrado. Eu pensei que minha ausência o 

faria consciente de sua responsabilidade. O que teria acontecido se eu não tivesse 

voltado ou se tivesse morrido? Você pode me responder, Karl-Heinz? Ou você deixaria 

Eva e Edmund enfrentarem seus destinos sozinhos?  

Claro que não – voz de Karl-Heinz.  

Se ao menos sua mãe estivesse viva, mas ela foi tirada de mim também. Tudo foi 

tirado de mim: minhas economias de vida pela inflação, meus filhos por Hitler... Eu 

deveria ter me rebelado contra isso, mas estava muito fraco. Como muitos da minha 

geração. Vimos o desastre chegando e não fizemos nada para evitá-lo. Somente agora 

vemos as consequências. Agora estamos pagando pelos nossos erros. Todos nós. Eu tanto 

quanto você. Nós apenas temos que reconhecer nossa culpa. Reclamar não nos leva a 

lugar algum.  

Sim, eu sei pai – voz de Eva.  

Meus dias estão contados, mas você ainda é jovem. Você ainda pode consertar 

muitas coisas. Prove que você é um homem. Tenha a coragem de se registrar. Você verá 

o quanto isso facilitará a vida. Para você e sua família. Eva e Edmund ficarão 

agradecidos. E terei orgulho de você também, meu filho. Você vai me dar uma coragem 

renovada para viver. Você vai trabalhar. Você receberá um cartão de racionamento 

como todo mundo. Então pare de adiar. Pare de viver como um animal caçado. Tente 

viver como um homem que pode mostrar seu rosto em qualquer lugar. Não há vergonha 

em aceitar o destino. Você sabe que eu era oficial na Primeira Guerra Mundial. Você 

acha que foi apenas brincadeira de criança, mas foi o suficiente para mim. Naquela 

época, marchávamos também com bandeiras, conquistamos metade da Europa e 

chegamos até a Rússia. Parecia que nenhum poder no mundo poderia se opor a nós. E 

de repente chegou o fim. Primeiro, derrota. Então, revolução. Eu chorei quando eles 

arrancaram minhas dragonas. Ninguém pode me acusar de não ser um bom alemão. Eu 

ansiava por apenas uma coisa durante todos aqueles tempos muito difíceis e posso 

confessá-lo agora: a queda do Terceiro Reich e a derrota. Eu não quero saber como o 

mundo ficaria se as coisas tivessem sido diferentes. (Transcrição das falas do pai, Eva e 

Karl-Heinz em Alemanha ano zero, tradução nossa.) 

*** 
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Enquanto o pai bebe o chá, nossa sensação como testemunhas é de que Edmund 

acompanha cada gesto com um olhar inquietantemente vazio. Entretanto, a cada gole do 

pai, a criança em Edmund aflora e engole em seco (figura 41).  

Figura 41 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

 
 
 

4.5. Edmund e o mato que cresce entre as ruínas 

É a partir da consumação do envenenamento do pai que Edmund dá início à 

perambulação que culminará com seu salto para a morte. Antes, porém, há uma rápida 

sucessão de eventos em que Karl-Heinz é levado pelas autoridades policiais, o pai é 

declarado morto, Karl-Heinz retorna na manhã seguinte com sua situação regularizada, 

mas recebe com choque a notícia sobre o pai morto (figuras 42 e 43).  

Figuras 42 e 43 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(42) (43) 

O cenho franzido nos dá somente uma ideia vaga do que vai por dentro de Edmund diante do 

fato consumado. Mais tarde, diante do irmão mais velho, o olhar baixo, a inocência aflora na 

pergunta que faz: “Ele está livre agora?” A resposta de Karl-Heinz – “Sim, completamente livre” 

– vem com um gesto de acolhimento, mas Edmund recua. Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 
 
 
 
 
 
 
Como lemos algumas 
páginas atrás, dito por 
Campbell, a diferença 
entre presente [gift] e 
veneno [Gift] é a que se 
sente menos fortemente 
em lugares como o 
ocupado por Edmund, 
que se perderam no ano 
zero. Fonte da imagem: 

Alemanha ano zero (1948). 



60 

 

Rossellini constrói um encadeamento de eventos em que, quase simultaneamente, 

vemos Edmund tomando para si a missão de eliminar o mais fraco – o pai – e Karl-Heinz 

tendo restituído seu direito como cidadão, ou seja, podendo finalmente assumir seu papel 

de adulto. Como testemunhas, porém, já estamos por demais implicados no inferno de 

Edmund: não há mais como restituir aos “atores” seus papéis originais. Não há mais lugar 

para Edmund, seja como adulto seja como criança. É o que se evidencia no diálogo que 

vem em seguida, após o convite da amiga de Eva para que passem a noite na casa dela. 

*** 

Edmund, arrume suas coisas. – voz de Eva. 

Eu não vou com você. – voz de Edmund. 

Você não pode ficar aqui sozinho. – voz de Karl-Heinz. 

Há muito espaço para eu dormir aqui. – voz de Edmund. 

Quem cuidará de você? – voz de Eva. 

Deixe-me me preocupar com isso. – voz de Edmund. 

Você parece esquecer que é um garotinho. – voz de Karl-Heinz. 

Você deveria ter dito isso antes, antes de eu bater as ruas por todos vocês! – voz 

de Edmund.  

Edmund! – voz de Eva. 

Deixe-o sozinho. Ele voltará à razão – voz de Karl-Heinz. (Transcrição das falas 

de Eva, Edmund e Karl-Heinz em Alemanha ano zero, tradução nossa.) 

*** 

É assim que Edmund, sem lugar, corre de volta às ruínas. Mergulhado agora na 

escuridão externa quase que absoluta (figuras 44 e 45), é quando ele mais se deixa ver. 

Embora ainda chegue a retornar à casa, Edmund sabe que não mais pertence àquele lugar. 

Figuras 44 e 45 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(44) (45) 

Em um misto de abandono e liberdade – talvez experimentada pela primeira vez em sua curta 
vida –, Edmund ensaia seu primeiro brincar entre as ruínas. Nesse momento, como em um teatro 
de sombras, o corpo quase se bidimensionaliza no cenário e o que vemos é tão somente sua 
silhueta, ele mesmo transformado em sombra. Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 
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Neste momento é Gallagher que mais uma vez convocamos: 

Milhares de filmes nos mostram como o nazismo era repulsivo. Ninguém mais 

do que Rossellini ousou mostrar como poderiam ser capazes de atrair o 

desastre “seres humanos como nós”. Na verdade, o modelo nazista de 

Rossellini é o santo de Berlim, a melhor e mais pura pessoa que qualquer outra 

à sua volta, jovem ou velha, na família ou na rua, cuja infância é dedicada 

inteiramente a cuidar de todos ao seu redor e cuja maior afeição é pelo pai. E 

está claro que matar seu pai parece um gesto de bondade que provém menos 

do roteiro que dos sentimentos interiores de Edmund, como é revelado na 

dialética constante de Rossellini -- entre o rosto de Edmund e o fundo. O 

realismo desse filme é o de um filme de terror psicológico, de feixes de luz e 

escuridão, e timpani tattoos, e um mundo em ruínas. As ruas bombardeadas e 

em ruínas refletem as pessoas bombardeadas e em ruínas, todas elas 

misantrópicas e predatórias, exceto Edmund, o garoto nazi (GALLAGHER, 

2006, p. 287, tradução e destaques nossos).36 

 

Gallagher nos fala de um efeito de espelho: ruas em ruínas refletindo pessoas em 

ruínas. Já dissemos, no capítulo 2, sobre o fato de Rossellini, em Alemanha ano zero, ter 

quase produzido um autêntico representante do que se chamou Trümmerfilme (Ruble film, 

cinema de ruínas). Mas falamos também da diferença crucial entre o olhar de um 

Rossellini e o de um Staudt: se o segundo, como alemão, implicado na tragédia de que o 

país acaba de sair, se ocupa em vasculhar nas ruínas a redenção e a reconstrução possíveis, 

o primeiro, com seu olhar “estrangeiro”, pressente que não há redenção que não passe 

pela imolação necessária.  

Não nos ocupamos neste trabalho em aprofundar a relação estreita que Rossellini 

tem com o cristianismo, sob pena de perdermos o foco. Por ora, apenas tomamos desse 

dado, talvez, a raiz de onde nasce o Edmund de Alemanha ano zero, o Edmund que 

emulou Romano, o filho morto, mas também o Edmund “santo”, o cordeiro sob cujos 

ombros pesa o ônus de expiar os pecados da guerra.  

 
   O termo em italiano timpani (plural de timpano) designa o par de timbales, instrumento de percussão 

constituído de tambores com pedais, cujo som é obtido com baquetas. O termo tattoo, neste contexto, 

refere-se à expressão holandesa doe den tap toe, “desligar as torneiras”, usada originalmente no século 

XVII pelo exército britânico, quando equipes com timbales marchavam até as cidades, à noite, para 

alertar os proprietários das tabernas e bares de que deveriam fechar as torneiras de cerveja de modo a 

incentivar os soldados a se recolherem.  

Fontes: BECK, J. H. Encyclopedia of Percussion. Nova York/Londres: Garland Publishing, Inc., 1995, 

p. 201; https://www.army.mil/article/27582/tattoos_and_the_army_a_long_and_colorful_tradition. 

Acesso em: 12 maio 2020.  
36 “Thousands of movies show us how repellent Nazism was, Has anyone other than Rossellini dared to 

show how it could attract to disaster “human beings like us”? Indeed, Rossellini’s model Nazi is the 

saint of Berlin, a gooder, purer person than anyone around him, young or old, family or street, whose 

boyhood is devoted entirely to caring for everyone around him and whose greatest affection is for his 

father. And it is clear how killing his father appears a kindness less from the script than from Edmund’s 

inner feelings, as revealed in Rossellini’s constant dialectic -- between Edmund’s face and the 

background. This movie’s realism is that of a psychological horror film, of shafts of light and darkness, 

and timpani tattoos, and a world in ruins. The bombed and ruined streets reflect the bombed and ruined 

people, all of them misanthropic and predatory, except Edmund, the boy Nazi.” (GALLAGHER, 2006, 

p. 287.) 
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O reencontro de Edmund com as ruínas externas – sim, porque há também as 

internas, da habitação, e as individuais, à falta de termo melhor, do corpo – se dá 

aproximadamente quinze minutos antes do fim. Esses poucos minutos restituem a elas a 

voz que lhes havia sido tomada pelos episodi cronachisti que tão pouco interessavam a 

Rossellini (acerca disso, releia-se o excerto da entrevista a Verdone, na página 29 deste 

trabalho). E, para falar da voz das ruínas, trazemos o que depõe Lizzani, assistente de 

direção de Alemanha ano zero, incumbido de filmar algumas de suas principais 

sequências, ao chegar sozinho em Berlim em julho de 1946:     

Minha primeira impressão...: Roberto estava certo, foi uma sensação de medo. 

É como se aproximar de um gigante, um gigante conquistado e cortado em 

pedaços, mas ainda capaz de se mover e reagir. Os homens com suas roupas 

semi-militares parecem apenas temporariamente vestidos como civis. É como 

entrar em uma fortaleza ocupada pouco antes, como se a guerra houvesse 

terminado no dia anterior. [A guerra terminou há mais de dois anos.]… Por 

trás das mulheres, das crianças e dos próprios jovens, pode-se sentir o fardo de 

milhões de mortos e da violência. Eu não acredito que Berlim possa ser 

reconstruída. O cheiro de cadáveres está em toda a parte, e aqui e ali existem 

centros nervosos de movimento, homens, mulheres e crianças com sacos, 

carrinhos, uns poucos carros, bondes etc. A fome é assustadora. Milhares de 

berlinenses... irão cometer suicídio no próximo inverno, principalmente porque 

não há absolutamente solução alguma à vista (GALLAGHER, 2006, p. 297, 

tradução nossa, destaque do original).37  

 

Ao ler o depoimento de Lizzani, é difícil não lembrar o que lemos de Morin, em 

seu O ano zero da Alemanha, e que trouxemos ao capítulo 2 deste trabalho: entre o velho 

e o novo, “nada é mais desmoralizante do que ver o mato crescer em meio às ruínas” 

(MORIN, 2009, p. 67). Ou, ainda, o que lemos no depoimento a um só tempo jornalístico 

e poético de Istig Dagerman, em seu Outono alemão: “Berlim tem os seus campanários 

amputados e a sua inumerável série de palácios governamentais em ruínas, cujas 

colunatas prussianas, decapitadas, repousam pelos passeios os seus gregos perfis 

(DAGERMAN, 1998, p. 32). 

Morin e Dagerman nos falam de uma paisagem morta, mas que ainda agoniza. E 

com ela agonizam os que pelos escombros se esgueiram. 

É, pois, com esse gigante despedaçado, mas que ainda se move, que Edmund 

passará seus instantes finais. Mesmo nas cenas que ainda estão por vir – quando ele 

sucessivamente busca acolhida no grupo de adolescentes encabeçado por Christl e Jo, 

 
37 “My first impression…: Roberto was right, it was a sensation of fear. It’s like approaching a giant, a 

giant conquered and cut up into pieces but still able to move and react. The men with their semi-military 

clothing seem only temporarily dressed as civilians. It is like entering a fortress occupied only a short 

while ago, with the war ended only the day before. [The war had ended more than two years 

before.]…Behind the women, the children and the very young one can feel the burden of millions of 

dead and of violence.…I don’t believe Berlin can be rebuilt. The smell of corpses is everywhere, and 

here and there hubs of excited movement, men, women and children with sacks, carts, a few cars, trams, 

etc. The hunger is frightening. Thousands of Berliners…will commit suicide this coming winter, chiefly 

because there is absolutely no solution in sight.” (GALLAGHER, 2006, p. 297, destaque do original.) 
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quando depois vai até Henning, quando desse encontro corre em desespero e tenta se 

sentir criança entre crianças, quando se vê diante do som que emana de uma igreja – não 

vemos mais somente Edmund, seu corpo mal preenchendo o paletó de adulto: de agora 

em diante, serão sempre os dois, Edmund e as pedras, Edmund e o rumor das ruínas. 

  

4.6. Uma sinfonia em três movimentos 

Até aqui, pouco falamos da presença da música em Alemanha ano zero. Apenas 

comentamos, no capítulo 3, o modo como Rossellini a utiliza nos minutos iniciais. Nossa 

primeira visão das ruínas se dá pela panorâmica que percorre de longe a cidade, como se 

dela nos aproximássemos por uma autoestrada. O arranjo orquestrado, a cargo de Renzo, 

irmão de Roberto, nos situa desde o início no limiar de um drama. Na cena seguinte, a 

orquestra se cala e o que ouvimos é uma sucessão de notas que nos dão a sensação de 

avançarmos com elas, “pé ante pé”, prestes a flagrarmos um “puro fato”. A próxima cena 

em que a música se fará presente é na primeira caminhada de Edmund entre as ruínas, na 

forma de um leve e repetido toque da tecla de um piano. 

À medida que o filme avança, a presença da música, seja pontuando um episodio 

cronachistico seja interagindo com Edmund, será constante. E quando escrevemos 

“interagindo” é exatamente o que queremos dizer: em Alemanha ano zero, a música se 

entrelaça ao tempo e à respiração do que vemos passar na tela. Para esse efeito, trazemos 

o que disse Renzo Rossellini, em entrevista ao New York Times em 1949, reproduzida por 

Gallagher (2006, p. 420), sobre seu método de trabalho, em especial na trilha sonora de 

Alemanha ano zero: 

Escrevi partituras para oitenta e dois filmes.… Vinte anos compondo para 

orquestras sinfônicas, balé e teatro, bem como para filmes, me convenceram 

de que o cinema é tão bom quanto qualquer das formas de arte.… A partitura 

pode ser o complemento indispensável à expressão plena de um filme. Pode 

ser o meio para revelar características psicológicas mais íntimas; pode evocar 

o sabor de um lugar ou de um tempo; pode ser decorativa tanto quanto 

funcional. Entretanto, deve surgir de uma necessidade verdadeira e artística... 

Meu próprio sentimento é de que existe uma melhor integração entre história 

e partitura quando a música do filme interpreta o tema.… Em Alemanha ano 

zero, a música foi escrita para formar um todo com o aço da língua alemã, os 

escombros e o pó das ruas bombardeadas. Significava expressar tudo isso e 

sublinhar o realismo sombrio do filme. Eu compus a trilha de Alemanha ano 

zero após a edição final. Eu sempre preferi trabalhar em uma imagem depois 

de ela estar terminada. Portanto, sempre me mantenho relativamente afastado 

dos outros grupos envolvidos no projeto… (GALLAGHER, 2006, p. 420, 

tradução nossa). 38 

 
38 “I have written scores for eighty-two motion pictures... Twenty years of composing for symphony, ballet 

and theatre as well as films have convinced me that the cinema is as great as any of the arts.…The musical 

score can be the indispensable complement to the full expression of a film. It can be the means of revealing 

innermost psychological characteristics; it can evoke the flavor of a place or time; it can be decorative as 

well as functional. However, it must arise out of a true and artistic necessity.…My own feeling is that 

there is the best integration between story and score when film music interprets the theme.…In Germany, 
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E na mesma entrevista Renzo Rossellini prossegue: 

Enquanto a música para o cinema frequentemente tem calibre de um concerto, 

cuja excelência é suficiente para que seja executada independentemente da 

imagem para a qual foi feita, minha opinião é de que ela não deve ser separada 

das motivações que a trouxeram à vida.  

A editora romana Ricordi me pediu que autorizasse uma versão para concerto 

da trilha de Alemanha ano zero. Maestros haviam pedido permissão para 

reproduzi-la. Senti-me tentado, mas não posso permitir que a música seja usada 

à parte do filme em que ela encontra justificativa ideal, para a qual foi 

concebida e escrita (GALLAGHER, 2006, p. 420, tradução nossa). 39 

 

Vemos então como Renzo Rossellini, em Alemanha ano zero, na medida em que 

deu à sua música a tarefa de “revelar características psicológicas mais íntimas”, por vezes 

chega a se sobrepor ao irmão Roberto, ao fazer emergir em alguns planos as turbulências 

internas em Edmund, que de outro modo nem sempre se fariam notar por meio de 

qualquer outro recurso de interpretação. É possível que daí advenham algumas das críticas 

feitas a esse trabalho de Renzo, como a que vemos em Brunette (1996, p. 83):  

A trilha sonora do filme também funciona de modo expressionista. A música 

bizarra (composta por Renzo Rossellini) chama continuamente a atenção para 

si mesma, em vez de passar despercebida, especialmente pela forte batida dos 

tambores que forçam a entrada na consciência do espectador em momentos-

chave de tensão. A esterilidade das paisagens em ruínas parece quase tornar-

se audível através do ruído resultante. Pouco antes de Edmund saltar para a 

morte, de fato, em uma espécie de insulto final à sua mente e ao seu corpo (e 

ao nosso), um bonde ruge com um barulho obviamente elevado e fisicamente 

doloroso (BRUNETTE, 1996, p. 83, tradução nossa).40 

 

Os comentários de Brunette acerca de Alemanha ano zero destacam, não apenas 

no excerto acima como em diversos outros momentos de sua análise de Alemanha ano 

zero, a estética fortemente expressionista de que essa obra de Rossellini está impregnada, 

e que se faz notar em diversos planos, notadamente a partir da sequência em que Henning 

conduz Edmund para o interior do palacete que divide com outros nazistas. Esse forte 

tom expressionista, a um só tempo pôs evidentemente em xeque a ambição de Rossellini 

 
Year Zero, the music was written to form a whole with the steely German language, the rubble and dust 

of the bombed streets. It was meant to express all of this and to underline the grim realism of the film. I 

composed the score of Germany ,Year Zero after the final editing. I Always choose to work on a picture 

after it is finished. Thus I am relatively apart from the other groups concerned in the project.…” 

(GALLAGHER, 2006, p. 420.) 
39 “While film music is often of concert caliber, excellent enough to be played independently of the picture 

for which it was written, it is my opinion that it should not be detached from the motives which gave it 

life. The Rome publisher, Ricordi, has asked me to authorize a concert version of the score of Germany, 

Year Zero. Orchestra conductors have requested permission to play it. I have been tempted, but I cannot 

bring myself to permit the music to be used apart from the film in which it finds its ideal justification, for 

which it was conceived and written.” (GALLAGHER, 2006, p. 420.) 
40 “The film's sound track often functions expressionistically as well. The bizarre music (composed by 

Renzo Rossellini) continuously calls attention to itself, rather than blending in unnoticed, especially the 

loudly pounding bass drums that force themselves into the spectator's consciousness at key moments of 

tension. The sterility of the ruined landscapes seems almost to become audible through the resulting noise. 

Just before Edmund jumps to his death, in fact, in a kind of final insult to his mind and body (and ours), 

a tram roars by with an obviously heightened, physically painful clatter.” (BRUNETTE, 1996, p. 83) 
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de fazer um puro retrato do “real” como também influenciou de modo inarredável a 

partitura de Renzo. Este afirma ter composto a trilha depois da edição final, e não temos 

maiores detalhes de como se deu esse processo no que se refere à presença dos demais 

sons, trabalho que ficou a cargo de Kurt Doubrawsky.  

A nós parece digno de nota – e bastante – o que disse Rivette, em sua “Carta sobre 

Rossellini”, ao se referir a Alemanha ano zero como “sinfonia em três movimentos” 

(RIVETTE, 2013, p. 46): uma sinfonia em que a partitura onipresente de Renzo Rossellini 

e os sons excessivos da orquestra de Edoardo Micucci (o regente) se alternam aos sons 

ruidosos da cidade, ou do gigante feito em mil pedaços de Lizzani, e ao bater do coração 

de Edmund. 

No gráfico 1, a seguir, buscamos um modo de representar visualmente os 

momentos de maior intensidade sonora (com valores de 0 a 100, atribuídos segundo 

critérios nossos) em função das sequências de Alemanha ano zero.  

Esse gráfico está reproduzido em dimensão maior, para melhor visualização, no 

Anexo 1a, inserido na página 91 deste trabalho. No Anexo 1b, nas páginas 92 e 93, 

apresentamos em forma de tabela os dados que serviram de base para a construção do 

gráfico (minutagem e intensidade por nós atribuída). Na coluna central da tabela, 

inserimos a descrição resumida da respectiva sequência.  

Gráfico 1 – Intensidade sonora em Alemanha ano zero (1948) 

 

 

 
No eixo vertical (y), com valores de 0 a 100 (segundo critério nosso), a intensidade sonora; no 
eixo horizontal (x), as minutagens. As sequências a elas correspondentes podem ser consultadas 
no Anexo 1b, nas páginas 91-93 deste trabalho. Ferramenta utilizada: https://www.canva.com/pt_br/graficos/ 

 

Ainda em relação ao gráfico 1, cabe enfatizar que o critério que adotamos na 

delimitação do que chamamos de “intensidade sonora” nada tem que ver com uma 

propriedade física do som, e sim refere-se à carga dramática ou intensiva. Para tanto, 

buscamos ser coerentes com a visão de Rossellini ao atribuir maior importância às 

sequências a que Deleuze chamaria de “imagens-tempo” e menor valor ao que classificou 

como episodi cronachistici. 

 

https://www.canva.com/pt_br/graficos/
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Da análise mais acurada do gráfico (vejam-se os Anexos 1a e 1b, disponíveis nas 

páginas 91 a 93 deste trabalho), ficará evidente que atribuímos o valor “máximo” 

(correspondente a 100) de intensidade sonora em Alemanha ano zero a quatro momentos: 

o primeiro, corresponde ao plano-sequência inicial; o segundo, à sequência em que 

Edmund toca o disco com o discurso de Hitler, no prédio em ruínas da Chancelaria; o 

terceiro deles corresponde a uma sequência sobre a qual falaremos adiante, que envolve 

uma situação de forte espiritualidade; por fim,  o quarto, refere-se ao desfecho do filme, 

em que somos arrastados com Edmund até sua trágica morte.  

Tanto na segunda como na terceira dessas sequências, a música de Renzo 

Rossellini se cala: antes, pela voz do Führer que ecoa nas paredes bombardeadas e por 

alguns instantes ressurge como ameaça; depois, pelo som que, ecoando em espaço aberto, 

busca atingir o céu, mas, ao menos para Edmund, se dissipa no ar.    

 

4.7. Edmund, da perambulação à marcha 

Em sua peregrinação no escuro, após cometer o parricídio e se recusar a ficar com 

Eva e Karl-Heinz, Edmund vai, primeiramente, em busca da única referência de 

acolhimento que experimentou fora do núcleo familiar: Christl (figura 46).  

Figura 46 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

  

 

Rejeitado por Christl e expulso pelos demais adolescentes, Edmund retorna ao 

prédio onde vivia (figuras 47 a 49, na próxima página). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Em sua desesperada 
peregrinação em 
busca de acolhimento, 
Edmund procura 
Christl nas catacumbas 
de um cemitério onde o 
grupo de adolescentes 
se reúne. Fonte da 

imagem: Alemanha ano zero 
(1948). 
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Figuras 47 a 49 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(47)  (48) 

(49)  

A esta altura, cabe retomarmos uma informação já dada no capítulo 1 deste 

trabalho, da qual os fotogramas reproduzidos acima são um bom exemplo: as cenas 

externas foram filmadas em Berlim e as cenas de estúdio foram feitas em Roma. Para 

isso, foi necessário deslocar para lá toda a equipe. Conforme Brunette (1996, p. 77): 

Durante a estada na Alemanha, todos os exteriores foram filmados, mas, para 

economizar dinheiro, a empresa logo foi transferida para Roma, onde os 

interiores de Berlim foram recriados no estúdio. O resultado foi um choque de 

realismo e artificialidade, muito mais óbvio do que em Roma, cidade aberta, 

que incomodou muitos críticos ao longo dos anos, mas também propiciou uma 

auto-reflexividade ressonante. De qualquer forma, os quinze principais 

membros do elenco foram transferidos para Roma, apesar das enormes 

dificuldades burocráticas. Mas um atraso de dois meses nas filmagens devido 

a problemas financeiros e, segundo Lizzani, "uma tempestade emocional com 

Magnani", que se tornara amante de Rossellini, levaram a problemas 

imprevistos. Durante o mês em que estiveram em Roma, o faminto elenco 

alemão começou a comer tanta massa que ficou imenso: "As peças não 

andavam juntas na mesa de edição, porque o cavalheiro alto e magro andando 

pelas ruas de Berlim e se aproximando de uma porta, quando a porta era aberta, 

era outra pessoa, bem alimentada e com cara do bem-estar ". As filmagens 

foram suspensas por duas semanas, enquanto os alemães faziam dieta 

(BRUNETTE, 1996, p. 77).41  

 
41 “During their stay in Germany, all of the exteriors were shot, but to save money the company was soon 

moved to Rome, where the Berlin interiors were recreated in the studio. The result was a clash of realism 

and artificiality, much more obvious than in Open City, that has bothered many critics over the years 

but also provides for a resonant self-reflexivity. In any case, the fifteen principal members of the cast 

were moved to Rome, despite enormous bureaucratic difficulties. But a two-month delay in shooting 

 
 
 
Edmund e sua jornada noite adentro. Do 
outro lado da porta, não há mais 
referências: somente o pai morto. A 
expressão de seu rosto é grave e 
assustadoramente adulta. Apenas 
podemos suspeitar do que se passa dentro 
dele. Fonte das imagens: Alemanha ano zero 

(1948). 
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Isso explica por que, nas imagens reproduzidas neste trabalho, ora vemos um 

Edmund com feições mais cheias (e adultas), como nas figuras 47 e 48, da página anterior, 

ora em outras, as filmadas nas ruas da Berlim em ruínas,  temos de volta o Edmund 

fisicamente frágil, como na figura 49, da página anterior. Ainda que essa variação física 

cause estranheza, acabou por se revelar não uma falha de continuidade, mas uma 

contribuição para dar ao jovem ator certa “gravidade” em determinadas cenas.  

O que seguirá, antes de Edmund empreender sua marcha para a morte, é a busca 

pela referência que ainda lhe resta: o professor Henning. Este, no entanto, recebe com 

choque a notícia do parricídio, e pela segunda vez Edmund é esbofeteado (figuras 50 a 

53).  

Figuras 50 a 53 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(50) (51) 

(52) (53) 

Na sequência em que Edmund busca acolhimento no professor, o trabalho com a iluminação 
reitera o recurso já usado quando da primeira visita de Edmund ao local: a entrada do palacete 
(figura 51) permanece mergulhada em sombra. Como nos diz Brunette (1996, p. 83) referindo-
se àquela primeira visita: as personagens passam da luz intensa para as sombras escuras em 
frente ao prédio (...), “sugerindo talvez a escuridão moral que está prestes a engolir o garoto”.  
Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 
because of financial problems and, according to Lizzani, "an emotional storm with Magnani," who had 

become Rossellini's mistress, led to unforeseen problems. During the month that they were in Rome, 

the starving German cast had begun to eat so much pasta that they grew immense: "The pieces didn't go 

together on the editing table, because the tall and thin gentleman walking the streets in Berlin, and 

approaching a door, when the door was opened, was another person, well fed, and with the face of well-

being." Filming was suspended for two weeks while the Germans went on a diet.” (BRUNETTE, 1996, 

p. 77.) 
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A fuga de Edmund diante da rejeição pelo professor demarca sua tomada de 

consciência de que está entregue à própria sorte – mesmo seu lugar de provedor deixa de  

existir, uma vez que Karl-Heinz não tem mais por que se esconder. É a partir daí, a cerca 

de nove minutos do final de Alemanha ano zero, que se inicia a marcha de Edmund para 

a morte. Na via crucis que o santo de Berlim42 empreenderá, entendemos que ele passará 

por três “estações” ou “passos”. Vejamos quais são eles. 

  4.7.1. Primeira estação: Edmund, sem lugar entre as crianças 

Figuras 54 a 60 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(54) (55) 

(56) (57) 

(58) (59) 

(60) 

 
42 GALLAGHER, 2006, p. 287, citado na página 61 deste trabalho. 

Ao ver um grupo de crianças 
menores que ele, Edmund tenta se 
juntar a elas para “ensiná-las” no 
jogo. Elas, porém, o rejeitam. É 
quando ele se põe em marcha, em 
uma das imagens mais icônicas de 
Alemanha ano zero (figura 58). O 
som seco dos passos na pedra é 
substituído pela música, em tom 
vertiginoso.   Fonte das imagens: 

Alemanha ano zero (1948). 
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 “Eu posso mostrar a vocês como jogar”, é o que diz Edmund ao tentar 

convencer as crianças menores a aceitá-lo no jogo. Trata-se da segunda “pista” que temos 

de que Edmund já foi também, um dia, apenas uma criança como aqueles garotos e 

garotas – note-se, a “dona da bola”, que a apanha e leva embora, é uma menina. A situação 

anterior em que vemos Edmund brincar é quando ele busca acolhida nas ruínas, em 

seguida à cena em que se recusa a ficar com os irmãos depois de envenenar o pai 

(revejam-se as figuras 44 e 45, na página 60 deste trabalho).  

4.7.2. Segunda estação: Edmund, sem lugar de redenção 

Figuras 61 a 64 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(61)  (62) 

(63) (64) 

O passo de Edmund se acelera, como se estivesse atrasado para algum encontro. A cabeça 
permanece baixa, o rosto, imerso em sombra (figura 61). De repente Edmund ouve o som de um 
órgão, e ergue a cabeça em direção a ele. O rosto é, ao mesmo tempo, banhado pelo sol (figura 
62). A câmera, que até então seguira Edmund em visão oblíqua, faz um giro em torno dele e nos 
põe com ele, observando a torre de uma igreja estranhamente intacta, como saída de um sonho. 
Em um rápido corte, vemos de onde vem o som.  Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

Essa “segunda estação” pela qual Edmund passa, como já mencionado antes ao 

falarmos do gráfico 1 (páginas 65 e 66 deste trabalho), corresponde a um dos dois 

momentos de Alemanha ano zero em que a música de Renzo Rossellini se cala. Ao 

mesmo tempo, essa sequência da igreja estabelece um estranho diálogo com a outra de 

que falamos: aquela em que a voz de Hitler ecoa novamente pelas paredes bombardeadas 

da Chancelaria.  

Talvez, se estivéssemos diante de um melodrama, o que se seguiria seria a 

personagem buscar acolhida na igreja e na figura do padre. Porém, como iremos ver nas 

figuras 65 a 67, na página seguinte, para o Edmund de Rossellini isso não está no campo 

de possibilidades. 
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Figuras 65 a 67 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(65) 

(66) 

(67) 

 “(...) o som de um órgão preenche o vazio; pessoas param na rua (...), como em uma 
reminiscência de paisagem urbana pintada por De Chirico. Após uma pausa (...), Edmund se 
afasta do inútil consolo da igreja institucional – inútil, afinal, a essa altura da sua vida e da vida 
de uma Europa exaurida” (BRUNETTE, 1996, p. 85, tradução nossa).43 Fonte das imagens: Alemanha 

ano zero (1948). 

 

 
43 “(...) the sound of its organ fills the empty sound track; people stand about on the street (...), reminiscent 

of a De Chirico cityscape. After pausing (...), Edmund strides away from the ineffectual solace of 

institutional religion—ineffectual, at least, at this point in his life and in the life of an exhausted Europe." 

(BRUNETTE, 1996, p. 85.) 
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Temos, na sequência reproduzida na página anterior, um exemplo perfeito do que 

diz Deleuze em seu Imagem-tempo (2007, p. 11): o neorrealismo como espaço para a 

ascensão de situações puramente óticas e sonoras.  

Ainda segundo Deleuze, como já trouxemos no capítulo 3 deste trabalho, uma 

situação ótica e sonora não se prolonga em ação, do mesmo modo que não é induzida pela 

ação. Ela permite apreender, deve permitir apreender algo intolerável, insuportável44. Ele 

explica, porém, que o sentido de “insuportável”, aqui, nada tem que ver com as relações 

sensório-motoras da imagem-ação, tampouco com o terror paralisante. Trata-se, na 

verdade, de não suportar ver-se diante de algo poderoso demais, como o que se dá em 

Stromboli, em que no final a personagem de Ingrid Bergman, Karen, se vê paralisada 

diante da beleza aterrorizante do vulcão em erupção, ou  o que, no nosso caso, ocorre com 

Edmund, um corpo que não tem mais como suportar o que lhe acontece.  

Deleuze chama também a atenção para o fato de que esse “poderoso demais” pode 

vir de um acontecimento banal – a sequência em questão, em que Edmund se vê em um 

momento de suspensão diante da experiência visual e sonora da igreja, poderia ser 

absolutamente corriqueira, não fosse toda a história individual que ele tem sobre os 

ombros e tudo o que arrastou até ali.    

Ainda sobre a sequência reproduzida na página anterior, destacamos a precisão da 

composição que, pelo olhar de Brunette, ecoa as pinturas de Chirico: após o corte da cena 

em que vemos o padre tocando órgão, a câmera desloca-se, em plano geral, da esquerda 

para a direita: Edmund já se encontra nesse enquadramento, porém, nosso olhar não se 

dirige a ele em um primeiro momento, e sim à silhueta que ocupa o lado esquerdo da tela, 

um homem de sobretudo, que permanece na área de sombra projetada pelo prédio da 

igreja (figura 65, na página anterior), em perfeita oposição a ele, tendo Edmund como 

centro desse segmento de reta.  

As demais figuras que compõem a cena, e que assim como Edmund e o homem à 

esquerda permanecem mesmerizadas diante da igreja, são, à esquerda, uma mulher que 

leva pela mão duas crianças pequenas, e, à direita, um casal com um carrinho ou mala. 

Ambos os grupos permanecem na faixa de luz (figura 67, na página anterior). Edmund, 

porém – que como eles também se encontrava sob a luz e, mais uma vez, como ponto 

central de outro segmento de reta –, após os rápidos instantes em que se vê paralisado 

diante da experiência ótica e sonora, abaixa a cabeça e retoma lentamente a marcha, 

mergulhando novamente na sombra e indo em direção à silhueta que não mais se encontra 

nesse enquadramento (figura 67, na página anterior). Por alguns segundos, o som do 

órgão ainda acompanha a marcha de Edmund, mas ele rapidamente aperta o passo, como 

em fuga.  

 

 

 
44 Deleuze, 2007, p. 28-29. 
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4.7.3. Terceira estação: Edmund, o cristal estilhaçado 

A terceira e última estação atravessada por Edmund tem, na verdade, dois 

momentos demarcados, mas que tratamos conjuntamente, por serem desdobramentos da 

mesma experiência da personagem. Dado também o tratamento sonoro que a sequência 

recebeu por parte de Renzo Rossellini, intuímos ter acertado com essa opção. Dissemos 

que após Edmund retomar a marcha, por alguns segundos o som do órgão ainda 

acompanha seu ar pensativo, mas ele rapidamente aperta o passo, como em fuga. É então 

que a trilha sonora retoma seu espaço. Em contraste com o tom soturno da música, ele 

novamente ensaia brincar saltando poças de água (figuras 68 e 69).  

Figuras 68 e 69 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(68)  (69)  

Edmund ensaia brincar sozinho, pulando as poças das calçadas. Algo, porém, o assombra e por 
instantes ele chega a sentar-se para descansar no meio-fio. Imediatamente em seguida, levanta-
se e retoma a marcha. O corpo de Edmund não conhece o que seja descansar. Fonte das imagens: 

Alemanha ano zero (1948). 

 

Um rápido corte nos restitui Edmund à rua onde morava. Ele mais uma vez tenta 

brincar, chutando uma lata pela calçada enquanto segue em direção ao seu antigo prédio. 

A câmera, que antes o acompanhava lateralmente, novamente realiza o movimento de 

contorná-lo e mostrá-lo de costas. Estamos, mais uma vez, vendo pelos olhos de Edmund. 

Diante dele, a rua em ruínas e, alguns metros à frente, um dentre tantos outros berlinenses 

empurrando um carrinho de mão (figura 70).  A cena corta para uma visão de seu prédio 

em ruínas. Não há mais futuro. Ele abaixa a cabeça e segue em direção ao à entrada de 

outro prédio, à direita, com a entrada ladeada por amontoados de pedras (figura 71). 

Figuras 70 e 71 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(70)  (71) 

Edmund entre o passado – o prédio em ruínas onde morava, o presente – o trânsito de carrinhos 
de mão – e o futuro que não se configurou – o prédio em construção, já destruído, para onde 
decide ir. Apenas seis minutos o separam do fim. Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 
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Os minutos finais de Alemanha ano zero, em que Edmund interage com as ruínas 

do prédio inacabado, dizem muito do que Rossellini quis dizer quando, em seu texto “J’ai 

choisi la sincerité” (Eu escolhi a sinceridade), afirmou: 

O cinema também é como um microscópio, não há dúvida. O cinema pode nos 

pegar pela mão e nos levar a descobrir coisas que os olhos não podiam perceber 

(como close-ups, detalhes etc.). É por isso que é um microscópio (in: 

BERGALA, 2005, p. 51, tradução nossa).45 

 

 

Trata-se de uma sequência de cenas em que não há closes, mas em sua maioria 

planos médios; entretanto, trata-se dos minutos em que por fim conseguimos olhar de 

frente e de modo mais completo para Edmund. Não o Edmund que carrega o mundo nos 

ombros, premido pela circunstância em que se encontra como provedor da família. Não 

também o Edmund ingênuo e suscetível à influência do professor nazista ou dos 

adolescentes delinquentes. Tampouco nos referimos ao Edmund no fio de uma navalha, 

oscilando entre a criança que acaba de matar o pai e não suporta dentro de si o horror do 

ato e o adolescente que cospe no irmão mais velho a revolta por se saber explorado. 

Quem vemos agora reerguer-se no prédio ainda em construção (mas que já é ruína) 

é o Edmund que já perdeu tudo que o ligava ao passado, o Edmund que brinca entre os 

pedaços do gigante de que falou Lizzani (in: GALLAGHER, 2006, p. 297) e que, na 

sequência que mostramos a seguir, parece ser quase uma extensão dele (figuras 72 e 73). 

Figuras 72 e 73 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(72)  (73) 

Na sequência que mostra Edmund caminhando entre os escombros do pavimento térreo do 
prédio, uma estranha organicidade entre o menino e os escombros: em dado momento, ele se 
desequilibra ao pisar no entulho e, como de forma mágica, sua mão esquerda recolhe o que 
parece ser o que restou de uma torneira. Ou será que de algum modo as ruínas lhe devolvem 
com esse objeto o toque?  Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

 

 
45  “Le cinéma est aussi un microscope, il n'y a pas d doute. Le cinéma peut nous prendre par la main et 

nous amener à découvrir des choses que l'oeil ne pourrait percevoir (soit comme les gros plans, les 

détails, etc.). C'est en cela qu'il est un microscope.” (in BERGALA, 2005, p. 51.) 
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Conforme lemos em Gallagher e já tivemos oportunidade de comentar no capítulo 

1 deste trabalho, a perda do filho, Romano, em meio aos preparativos para a produção de 

Alemanha ano zero, parece ter sido decisiva para uma mudança de rumo no roteiro do 

filme:  

Toda a emoção cristalizou em Edmund, a encarnação do Romano morto. Agora 

Rossellini não apenas ilustra o comportamento como antes; ele segue 

obsessivamente daqui em diante, “espionando cada reação minuciosa da 

consciência, no eu mais secreto.”46 Pequenas coisas que Romano fez uma vez, 

como a maneira com que Edmund brinca com um pedaço de torneira como se 

fosse uma arma, foram integradas ao filme [figura 74, a seguir]. Em Paisà 

havia otimismo apesar da miséria; nunca houve dúvida de que Pasquale 

[personagem também infantil] sobreviveria; e originalmente Alemanha ano 

zero deveria ter terminado com Dietrich dizendo “O garotinho finalmente pode 

descansar”, referindo-se a seu corpo vivo. [...] O destino da Alemanha se 

fundiu com o de Romano, a agonia pessoal de Roberto se fundiu com a da 

Alemanha em uma luta de luz e trevas (GALLAGHER, 2006, p. 307, tradução 

nossa)47. 

 

Figura 74 – Fotograma do filme Alemanha ano zero (1948) 

 

Os próximos planos, no prédio inacabado, mostrarão Edmund subindo por uma 

sucessão de rampas (mais precisamente sete), chegando ao pavimento onde seguirá 

brincando, até que os sons da rua – que fazem calar a música de Renzo Rossellini – em 

frente ao prédio em que vivia lhe chamarão a atenção (figuras 75 a 78, adiante, na página 

77). 

 
46  Virgilio Fantuzzi, S.J., Cinema sacro e profano. Roma: Edizioni La Civiltà Cattolica, 1983, p. 17. 

(Citado por GALLAGHER, 2006, p. 307.) 
47 “Every emotion crystallized onto Edmund, the incarnation of dead Romano. Now Rossellini doesn’t just 

illustrate behavior as before; he follows obsessively henceforth, “spying on every minute reaction of 

consciousness, into the most secret self.” Little things Romano once did, like the way Edmund plays 

with a piece of pipe as though it were a gun, became integrated into the film. In Paisà there had been 

optimism despite destitution; there was never doubt Pasquale would survive; and originally Deutschland 

was to have ended with Dietrich saying “The little boy can finally rest” over his living body. But now 

nothing has turned out as Trombadori and Lizzani had hoped. Germany’s fate has melded into 

Romano’s, Roberto’s personal agony has melded with Germany’s in a struggle of light and darkness.” 

(GALLAGHER, 2006, p. 307.) 

 
 
 
 
 
 
 
Edmund se detém ainda por alguns 
instantes no pavimento térreo e, como 
um brinquedo, faz da velha torneira 
uma arma, apontando para a própria 
cabeça enquanto imita o som de tiros. 
Fonte da imagem: Alemanha ano zero (1948). 
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A este ponto julgamos pertinente uma pausa para que possamos nos deter com 

mais cuidado na escolha de Rossellini para a locação onde se dá a sequência final. 

Dissemos tratar-se de um prédio inacabado e já em ruínas, e acerca disso contamos ao 

menos com um olhar: o de Brunette (como se constatará na citação que dele fazemos na 

legenda das imagens a seguir). Para ele, esse edifício é a única coisa orientada para o 

futuro em todo o filme” (1996, p. 85-86). Um exame mais detido, porém, nos mostra um 

edifício que melhor seria classificado como “híbrido”:  pelos planos representados nas 

figuras 72 (página 74) e 74 (página 75), é fácil perceber que o pavimento térreo tem 

paredes e pinturas que não parecem recentes.  

A estranheza se dá a partir do momento em que Edmund começa a subir os 

andares, ou níveis, e atinge seu grau máximo no pavimento em que transcorre grande 

parte da sequência, e que podemos examinar melhor nas figuras 75 a 77, na próxima 

página. O edifício não tem escadas, sejam elas precárias como as do edifício em que 

Edmund residia, logo em frente, sejam elas surpreendentemente preservadas, como no 

palacete em que vive o professor nazista. Os pavimentos, aqui, se comunicam por rampas, 

que Edmund percorre correndo, sem se deter até chegar ao sétimo pavimento. Aí, a 

câmera que até então o seguia em plano fechado, acompanhando-o na subida, o recebe 

em plano médio, flagrando sua chegada, como se lá tivesse estado todo o tempo, e ele ali 

chega por escadas. Se se trata de um edifício em ampliação, com novas lajes, como se 

explica que ele galgue seis pavimentos sem escada e que, no último, elas já lá estejam?    

O outro aspecto da ambientação que reforça a impressão de um prédio inacabado 

são as janelas, das quais podemos ter uma boa visão tanto nesse pavimento como no 

debaixo, ao qual minutos depois ele descerá por um “alçapão” (figuras 79 a 81, mais 

adiante, na página 78): sem qualquer sinal de que tenham sido destruídas, como resquícios 

de esquadrias ou vidros, elas estão ali apenas como aberturas vazadas, que exercem de 

modo muito frágil e incompleto sua função de isolar o interior em relação ao exterior. 

Tudo, a partir delas, pode ser visto, e tudo, de fora delas e a qualquer momento, pode 

entrar – e atingir nossa personagem. Daí que, ao ver a família chegando atrasada para a 

partida do carro funerário, Edmund, que até então observava pela janela julgando-se 

seguro, corre a se esconder junto a um dos pilares de sustentação no interior do pavimento.         

Sobre o recurso das janelas, lemos em Deleuze, no seu A imagem-movimento: 

[...] há no quadro muitos quadros diferentes. As portas, as janelas, os postigos, 

as frestas, os vidros de um carro ou os espelhos são outros tantos quadros no 

quadro. Os grandes autores têm particulares afinidades com tal ou tal desses 

quadros segundos, terceiros, etc. (DELEUZE, 2016, p. 32). 

 

E, ainda sobre a questão dos quadros e do enquadramento, Deleuze nos diz: 

[...] o enquadramento é sempre limitação. Mas, segundo o próprio conceito, os 

limites podem ser concebidos de duas maneiras, matemática ou dinâmica: ou 

como prévios à existência dos corpos cuja essência fixam ou como indo 

precisamente até onde vai o poder do corpo existente (DELEUZE, 2016, p. 

31). 
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Figuras 75 a 78 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(75)  (76) 

(77) (78) 

“O edifício novo e inacabado é a única coisa orientada para o futuro em todo o filme, e talvez 
possa ser visto como um elemento metaléptico relacionado à próspera Alemanha que sabemos 
que está por vir. Mas Edmund não pode participar desse futuro e deve se afastar dele.” 
(BRUNETTE, 1996, p. 85-86, tradução nossa.)48 Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

Ao que diz Brunette na legenda acima, acrescentamos que nessa metalepse 

podemos enxergar o próprio Edmund, entre uma base fincada no passado e uma estrutura 

ainda incipiente e por isso vulnerável que aponta para o futuro – o qual, como sabemos, 

no caso dele jamais virá.   

A expressão de Edmund, ao longo de toda a sequência em que observa a chegada 

do carro funerário que levará embora o corpo do pai não evidencia qualquer sentimento: 

ele segue com o olhar os movimentos, com a curiosidade de uma criança. Ao ser chamado 

por Eva, a irmã, reage indo de um canto a outro, em um gestual que evoca a criança 

voluntariosa e contrariada que até então não havia se expressado. Tão logo o grupo na 

calçada se afasta, ele parece voltar à disposição de brincar.  

Paradoxalmente, na sequência de planos que virá em seguida, curiosidade infantil, 

brincadeira, preparo para a morte parecem fazer parte de uma mesma e intrincada trama, 

cujo começo e cujo fim se tornam indiscerníveis (figuras 79 a 83, na próxima página).  

 
48  “The new, unfinished building is the only future-oriented thing in the whole film, and perhaps can be 

seen as standing metaleptically for the prosperous Germany we know is to come. But Edmund cannot 

participate in this future and must cast himself down from it.” (BRUNETTE, 1996, p. 85-86.) 



78 

 

Figuras 79 a 83 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(79)  (80) 

(81)  (82) 

(83) 

A curiosidade infantil e, ao mesmo tempo, o cuidado em não sujar o paletó (figuras 79 e 80) nos 
dão uma espécie de confiança de que Edmund, enfim, superará os acontecimentos. A descida, 
porém, devolve a ele o presente: a visão da sua realidade no prédio em ruínas (figuras 81 e 82). 
A partir daí, é Edmund que avança em direção à câmera, e não o contrário, dando-nos quase a 
ilusão de que, se estendermos a mão, poderemos tocá-lo (figura 83). Os tambores ameaçadores 
da trilha sonora de Renzo Rossellini, porém, nos anunciam que algo trágico está por vir. Ainda 
assim, seremos tomados de assalto. Fonte das imagens: Alemanha ano zero (1948). 

 

 
 
 



79 

 

Como escreveu Bazin (2018, p. 412-413), a impressão que temos é a de assistir, 

impotentes para intervir, a uma série de acontecimentos dos quais não discernimos todas 

as causas e cuja abundância latente se estilhaça, repentinamente, em acidentes 

dilacerantes e, ao mesmo tempo, inevitáveis e imprevisíveis (figuras 84 a 89). 

Figuras 84 a 89 – Fotogramas do filme Alemanha ano zero (1948) 

(84)  (85) 

(86) (87) 

(88) (89) 

  
 “(...) Uma das vizinhas, (...) "a expatriada", corre para o seu lado, mas neste filme marcado pela 
entropia e exaustão – tanto física quanto espiritual – ela é incapaz de gritar. Apoia-se no muro, 
diante do corpo estatelado de Edmund; e, onde se esperaria uma Pietà, (...) não há contato entre 
os corpos” (BRUNETTE, 1996, p. 85, tradução nossa). 
 

Neste trabalho, somente fizemos menção à personagem da expatriada no início 

deste capítulo, ao apresentarmos as famílias com que Edmund, a irmã, o irmão e o pai 

dividem espaço. Dela nada sabemos, exceto que tem uma filhinha e  “esteve fora” durante 

a guerra, o que lhe rende a antipatia da senhora Rademaker – que a certa altura lhe diz 

que ela não passou pelo que todos ali passaram –  assim como de Eva, que sem razão 
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aparente não confia nela. Será exatamente ela, ainda que como pietà exangue, quem 

exclamará “Meu Deus!” e velará o corpo inerte de Edmund. Como nos diz Rossellini: 

Meu Deus é a invocação mais simples, primitiva e comum que pode sair da 

boca de um ser vencido pela dor. Pode ser uma invocação mecânica ou a 

expressão de uma verdade muito alta. Em um caso como no outro, é sempre a 

expressão de uma profunda mortificação que também pode ser o primeiro 

vislumbre de uma conversão (in: BERGALA, 2005, p. 58, tradução nossa).49 

  

Estrangeiros em seu país – ela, porque não testemunhou o que a Alemanha viveu, 

ele, pelo contrário, porque testemunhou demais, e, como escreveu Deleuze, “morreu do 

que viu” –, ambos acabam por se encontrar nesse momento final. 

 

  

 
49 “Mon Dieu est l'invocation la plus simple, la plus primitive, la plus commune que puisse sortir de la 

bouche d'un être envahi par la douleur. Cela peut être une invocation machinale ou l'expression d'une 

vérité très haute. ans un cas comme dans l'autre, c'est toujours l'expression d'une mortification profonde 

qui peut être aussi la première lueur d'une conversion.” (in: BERGALA, 2005, p. 58.) 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO: RENDILHANDO CARTOGRAFIAS 
 

Assim chegamos ao momento em que tudo o que trouxemos a este trabalho se 

encontra e entrecruza. 

Em seu Imagem-tempo, Deleuze menciona a definição que o roteirista e teórico 

do cinema Cesare Zavattini dá ao neorrealismo: uma arte do encontro (cinema d’incontro) 

– encontros fragmentários, efêmeros, interrompidos, fracassados (2007, p. 10). Deleuze 

segue dizendo que “os encontros podem tomar formas muito diferentes, chegar ao 

excepcional, mas mantêm a mesma fórmula”.  

Como já comentamos no capítulo 3 deste trabalho, Deleuze pouco falou a respeito 

de Alemanha ano zero. Ele o insere não na “trilogia da guerra”, mas em uma tetralogia, 

juntamente com as três produções de Rossellini protagonizadas por Ingrid Bergman. Em 

outro momento, dessa vez no prefácio à edição em inglês de Imagem-tempo, ele insere 

Alemanha ano zero não em uma tetralogia, mas sim em uma trilogia, em que estaria com 

Europa 51 e Stromboli. (Para ambas as referências, reveja-se a página 42 deste trabalho.)    

Essa aparente “desatenção” por parte de Deleuze nos diz muito acerca do filme 

que tomamos por objeto deste trabalho, e, ainda mais, acerca de Edmund. Como as demais 

protagonistas das produções subsequentes de Rossellini, Edmund é um “estrangeiro” em 

seu próprio país. É um que vaga pelos “espaços quaisquer, cancro urbano, tecido 

desdiferenciado e baldios” (DELEUZE, 2016, p. 310). 

Nas palavras de Deleuze a respeito do cinema de que tais protagonistas fazem 

parte, “Nem o corpo é mais exatamente o que se move; objeto do movimento ou 

instrumento da ação, torna-se o desenvolvedor [revelador] do tempo, mostra o tempo 

através de seus cansaços e esperas [...]” (DELEUZE, 1989, p. xi, tradução nossa). 50 

O corpo de Edmund como revelador do tempo. Se no capítulo anterior 

empreendemos uma espécie de “microscopia” rosselliniana (reveja-se a página 74) do 

corpo de Edmund e deste em relação aos outros corpos – da paisagem, dos objetos, dos 

outros – , do que cada um fala ao outro (ou cala), buscamos agora acrescentar mais um 

fio a essa textura, fio esse que sempre esteve presente no que até aqui escrevemos, ainda 

que imperceptível – e o demonstramos não muito adiante.  Para tal trazemos mais de 

Deleuze, porém não do que escreveu sobre o cinema – Imagem-tempo e A imagem-

movimento –, mas sim de seu Espinosa: filosofia prática, e um pouco de Espinosa, ele 

mesmo, em sua obra maior, a Ética. 

 

 

 
50  “Even the body is no longer exactly what moves; subject of movement or the instrument of action, it 

becomes rather the developer [revelateur] of time, it shows time through its tirednesses and waitings 

[...]” (DELEUZE, 1989, p. xi). 
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5.1. Os afetos em Alemanha ano zero 

 

[...] Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 

agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, 

as ideias dessas afecções. 

Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma 

dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso 

contrário, uma paixão (SPINOZA, 2013, p. 98). 

 

Em sua obra máxima, a Ética, da qual extraímos o excerto acima, Espinosa (ou 

Spinoza) empreende, no século XVII, uma “teoria dos afetos”. Não temos a pretensão de 

nos aprofundar em Espinosa neste trabalho; apenas trazemos dele algumas ideias que 

julgamos importantes para falarmos de Edmund e das relações e jogos de força que vemos 

traçar-se em torno dele. A primeira delas é o conceito de afeto, que, conforme lemos, 

Espinosa compreende como “afecções do corpo”; mas também, na medida em que por 

meio dessas afecções a potência de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, podemos 

por extensão definir afeto como “variação de potência”. A terceira parte da Ética é 

dedicada à origem e à natureza dos afetos. Embora Espinosa faça deles um extenso 

inventário, deixa claro a certa altura que todos eles – esperança, medo, segurança, 

desespero, ódio, ira, inveja, dúvida... –, derivam de três “afetos primitivos ou primários”: 

alegria, tristeza, desejo. Todas essas variações pelas quais passamos agem aumentando 

ou diminuindo nossa potência de existir.  

Ainda sobre os afetos, Espinosa nos diz que a alegria e a tristeza e, 

consequentemente, os afetos que deles são compostos ou derivados, são paixões e que 

nós, portanto, à medida que temos ideias inadequadas, necessariamente padecemos, e isso 

somente à medida que as temos, ou seja, à medida que imaginamos: “à medida que somos 

afetados por um afeto que envolve a natureza de nosso corpo e a natureza de um corpo 

exterior” (SPINOZA, 2013, p. 136). Ele estabelece uma clara diferença entre as referidas 

ideias inadequadas (que derivam da imaginação, isto é, do desconhecimento das 

verdadeiras causas) e as ideias adequadas (que provêm da razão).  

Outro conceito espinosano que trazemos a este trabalho é o que diz respeito aos 

encontros. De acordo com a Ética, a mente tem de si mesma, do seu corpo e dos demais 

corpos apenas um “conhecimento confuso”, sempre que “exteriormente determinada, 

pelo encontro fortuito com as coisas, a considerar isso ou aquilo”. E prossegue dizendo 

que a mente, sempre que está, de uma maneira ou outra, interiormente arranjada, 

“considera as coisas clara e distintamente” (SPINOZA, 2013, p. 75). 

A terceira das ideias que queremos trazer de Espinosa diz respeito ao fato de que 

“não sabemos o que pode o corpo”: 

os homens [...] estão firmemente persuadidos de que o corpo, por um simples 

comando da mente, ora se põe em movimento, ora volta ao repouso, e de que 

faz muitas coisas que dependem apenas da vontade da mente e de sua 

capacidade de arquitetar. O fato é que ninguém determinou, até agora, o que 

pode o corpo, isto é, a experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo 
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– exclusivamente pelas leis da natureza enquanto considerada apenas 

corporalmente, sem que seja determinado pela mente – pode e o que não pode 

fazer. Pois, ninguém conseguiu, até agora, conhecer tão precisamente a 

estrutura do corpo que fosse capaz de explicar todas as suas funções, sem falar 

que se observam, nos animais, muitas coisas que superam em muito a 

sagacidade humana, e que os sonâmbulos fazem muitas coisas, nos sonhos, que 

não ousariam fazer acordados. Isso basta para mostrar que o corpo, por si só, 

em virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas que 

surpreendem a sua própria mente (SPINOZA, 2013, p. 100-101, grifo nosso). 

 

Voltamos, então, a Alemanha ano zero. Podemos dizer, dele, que se trata de um 

filme constituído de encontros entre corpos, tendo sempre como epicentro desses 

encontros a personagem de Edmund. Podemos, a exemplo do que fizemos com as 

“intensidades sonoras” do filme, no capítulo anterior, fazer uma cartografia desses 

encontros ao longo do filme: com os adultos no cemitério, com as diversas pessoas com 

quem cruza todo o tempo na rua, com a multidão que retalha o cavalo morto, com as 

ruínas, com o veneno, com os sons mais diversos. Espinosa nos diz, agora nas palavras 

de Deleuze, que, quando um corpo “encontra” outro corpo, uma ideia, outra ideia, tanto 

acontece que as duas relações se componham para formar um todo mais potente, quanto 

que um decomponha o outro e destrua a coesão das suas partes (DELEUZE, 2002, p. 25). 

Sempre que estivemos falando, no capítulo anterior, do corpo de Edmund em 

relação aos outros corpos, falamos também, ainda que não o tenhamos explicitado, de 

seus encontros. Assim como, ao evocar daí os encontros, estávamos todo o tempo 

evocando também os afetos que daí decorriam – lembrando o que dissemos no início 

deste capítulo, de afeto como variação da potência. Eis aí, portanto, o fio imperceptível a 

que nos referimos ao começar este capítulo. 

Se, agora à luz de Espinosa, dividirmos Alemanha ano zero em fases pelas quais 

nosso protagonista, Edmund, passa, poderemos considerar que a primeira fase é a do 

Edmund diligente, em movimento constante e (aparentemente) incansável: cemitério / 

fuga /aglomeração em torno do cavalo / corrida atrás do caminhão de carvão / caminhada 

nas ruínas / ida para casa  /saída para vender balança do senhorio / corrida para a praça / 

encontro com o professor nazista.  

É a partir desse encontro na praça que Edmund entra na segunda fase, em que o 

tempo, para ele, parece entrar em estado de suspensão: como se daí em diante tivesse 

mergulhado em uma espécie de intermédio entre o presente (as ruínas) e o passado (o 

orgulho do Terceiro Reich). O pequeno Edmund, como que mesmerizado pela presença 

e pelo aparente carinho do professor, se esquece de que a ele não é dado o direito de parar, 

e se deixa conduzir, ou arrastar, primeiro a pé e depois de bonde, até o palacete onde o 

professor mora com outros nazistas.  

Todo o contexto, desde a entrada da casa mergulhada em sombras, passando pela 

missão que lhe é dada (levar à Chancelaria o disco com o discurso de Hitler e pô-lo a 

tocar), até a aventura madrugada adentro com os adolescentes delinquentes, parece fazer 
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parte de um sonho – do qual ele acorda na manhã seguinte por uma bofetada dada pelo 

pai. 

A terceira fase é aquela em que vemos um Edmund que já não tem como voltar 

ao “estado puro” do garoto que vimos no início. Ele “provou do fruto proibido”: embora 

pareça improvável, nessa Berlim que em tantos momentos trouxemos a este trabalho pelo 

testemunho de quem lá esteve, que um garoto como ele tenha vivido até os 12 anos de 

idade andando pelas ruas mas a salvo da delinquência, ele agora oferece cigarros 

americanos ao irmão mais velho e lhe dá conselhos amorosos; ele agora “sabe como 

conseguir as coisas” (é assim que responde, em dado momento à irmã). Esse Edmund que 

agora “conhece o caminho das pedras” (sem que aqui estejamos fazendo um trocadilho) 

logo irá deparar com sua falta de recursos próprios – ou de potência – e recorrerá, mais 

uma vez, ao professor. É quando ouve o discurso sobre o fim dos fracos em favor dos 

fortes. Na sequência, ele furta no hospital o vidro de veneno. 

Entramos agora na quarta fase, a mais complexa e que ganha tons soturnos – 

inclusive no tratamento do branco e preto e na presença obsedante das sombras. É quando 

Edmund comete o parricídio. É também aí que ele, pela primeira vez, muda sua postura 

diante do irmão mais velho e lhe atira na cara o quanto foi usado. Ao recusar seguir a 

família, busca deixar também esse passado em que não lhe foi dado o direito de viver a 

infância. É daí que saem as sequências mais ricas (e caras a Rossellini): a perambulação 

entre as ruínas, a redescoberta do corpo que brinca, a tentativa de volta à casa e o gesto 

interrompido de bater à porta, a rejeição pelos maiores e pelos menores, a negação do 

professor, a tênue possibilidade de redenção e, por fim, a obstinada marcha para o fim. 

Poderíamos ter delimitado um momento, nesse bloco que acabamos de descrever, 

em que se iniciaria a vertiginosa marcha para a morte como quinta fase, mas aí estaríamos 

delimitando, como um deus ex machina, uma jornada que só faz sentido se vista em seu 

conjunto. Além disso, estaríamos deliberadamente aliviando a carga que sobre os ombros 

de Edmund vai se acumulando e leva àquele desfecho.  

O tempo todo estamos falando de afetos, no sentido espinosano. Mas que afetos 

são esses? E ainda, na medida em que afetos são variações de potência, o que pensar sobre 

isso ao pensarmos em Edmund? Há, em alguma das situações vividas por ele, algum 

momento em que tenha sido afetado de alegria e, por conseguinte, tenha tido um aumento 

de potência? Dissemos, desde o início deste trabalho, vermos em Edmund um corpo 

submetido a outros corpos. Falamos, também, dele como um corpo que é agido em vez 

de agir. Um corpo que, portanto, padece.  

Mais uma vez, trazemos Espinosa: 

Digo, porém, que, em geral, quanto mais um corpo é capaz, em comparação 

com outros, de agir simultaneamente sobre um número maior de coisas, ou de 

padecer simultaneamente de um número maior de coisas, tanto mais sua mente 

é capaz, em comparação com outras, de perceber, simultaneamente, um 

número maior de coisas. E quanto mais as ações de um corpo dependem apenas 

dele próprio, e quanto menos outros corpos cooperam com ele no agir, tanto 
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mais sua mente é capaz de compreender distintamente (SPINOZA, 2013, p. 

61-62, grifos nossos). 

 

Mais adiante, também na Ética, Espinosa nos fala de “percepções de 

conhecimento originado da experiência errática” (SPINOZA, 2013, p. 81, grifos nossos). 

Percepções que se originam ao sabor dos encontros. Talvez esse seja um caminho para 

pensar a jornada de Edmund. Em seus encontros, podemos arriscar que Edmund possa 

“perceber” muita coisa – principalmente se pensarmos em tudo que experimenta na 

jornada que empreende ao longo de Alemanha ano zero. Mas o que ele, de fato, 

compreende? O que, no decorrer dos pouco mais de setenta minutos em que o 

acompanhamos, efetivamente lhe traz alegria, aumenta a sua potência? Espinosa nos diz 

que “o corpo, por si só, em virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas 

coisas que surpreendem a sua própria mente” (reveja-se o excerto da página 83). Mas 

ocorre que o corpo de Edmund nunca é apenas dele. Lembremos que o tempo todo ele é 

agido. Repitamos: padece. 

E não podemos dizer de Edmund que ele não tente! Os minutos finais são uma 

verdadeira e corajosa jornada em que a personagem cai e se reergue, cai e se reergue, 

pensa em desistir e retoma o passo. Como a vela cuja chama oscila na sequência em que 

prepara o chá envenenado para dar ao pai, ele oscila entre ser criança, pura e 

simplesmente, e carregar os próprios erros e os de toda uma nação. Até dar-se conta de 

que o ano zero ainda é o nada. E ver isso diante de si, da janela vazada que ao mesmo 

tempo é esse corpo por onde tudo passa. E por fim sucumbir – ou, como em algumas 

leituras, imolar-se para que o ano 1 finalmente venha. Mas dizermos que Edmund ao final 

se imola talvez seja dizer que age, quando na verdade queremos dizer – ou, por outra, 

precisamos admiti-lo – que a ele nem isso está no campo das possibilidades, porque está 

antes de tudo esgotado. “O esgotado esgota todo o possível.”51  

 

5.2. O legado de Edmund e a vida como potência 

No trabalho que ora finalizamos, buscamos empreender uma cartografia estética 

e ética do filme Alemanha ano zero de modo a pensar a obra não apenas como um ponto 

de inflexão na produção cinematográfica de Roberto Rossellini, mas, especialmente, 

como protoforma para produções que, nos anos que seguiriam, viriam a marcar de modo 

significativo a história do cinema. Para ficarmos em apenas um exemplo, citamos o 

primeiro longa-metragem de Truffaut, Os Incompreendidos (Les Quatre Cents Coups, 

1959), que, segundo o próprio diretor, teve influência direta de Alemanha ano zero. 

Diferentemente do nosso Edmund, porém, a personagem criança Antoine Doinel – 

sabidamente inspirada na vida do próprio Truffaut – consegue fazer da falta de caminhos 

com que olha ao final para nós e a câmera um verdadeiro começo para uma vida potente. 

 
51 DELEUZE, G. “O esgotado”. Disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2018/04/18/o-esgotado-gilles-deleuze/. Acesso em: 14 

maio 2020. 

https://www.papodecinema.com.br/filmes/os-incompreendidos
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É pelo menos o que descobrimos não de seu desfecho, mas de sua continuidade como 

personagem nos filmes que se sucederiam. 

A influência de Rossellini não se limitou a Truffaut: mais ainda do que este, 

Godard sofreu forte influência do cineasta italiano. Em entrevista ao Cahiers du Cinéma, 

disse a respeito do cinema de Rossellini: “Em Rossellini, um plano é belo porque é justo; 

na maior parte dos outros, um plano se torna justo por ser belo”.52 

Quanto a Edmund, se, para alguns críticos e teóricos do cinema, o fim da 

personagem representaria a própria Alemanha diante do nada que deve preceder o 

surgimento do novo, e, para outros, ele seria uma espécie de “mártir”, ou “santo de 

Berlim” a quem caberia expiar os pecados da Alemanha nazista, Roberto Rossellini, que 

lhe deu vida na tela, o viu como “gesto de exaustão” (RONDOLINO, 1989, p. 137) ou 

como alerta aos adultos para que as crianças alemãs fossem ensinadas a amar novamente 

a vida (reveja-se a página 29).  

Já nós, ao término deste estudo, julgamos inarredável dizer: pela leitura que 

fizemos da obra e pela fundamentação que aqui apresentamos sobre o conceito de afetos 

segundo Espinosa, concluímos que Edmund perseverou em sua existência até o limite, 

mas foi o tempo todo agido por forças exteriores a ele – as das ruínas em que vivia, as das 

ruínas com quem vivia e o nazismo sempre à espreita. A organicidade entre ele e as ruínas, 

cuja materialização flagramos nos minutos finais, longe de fazê-lo potente apenas 

explicitou que entre ele e elas já não mais havia o dentro e o fora. Edmund, efetivamente, 

sucumbiu à presença delas. 

Mas é, enfim, àquele Edmund que deu lugar a um novo modo de viver na 

Alemanha em seu ano 1 e a um novo modo de ver no cinema que inaugurou além das 

fronteiras da Alemanha e da Itália, que quisemos dedicar este trabalho.  

   

  

 
52   Bergala, A. Rossellini Godard: qual a herança? Disponível em: 

http://www.portalbrasileirodecinema.com.br/godard/ensaios-alain-bergala.php?indice=ensaios. 

Acesso em: 14 maio 2020. [Godard se refere a “justo” não como relativo a justiça, e sim a exatidão.]  
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Filmografia 

 

ALEMANHA ano zero (Germania anno zero / Allemagne année zéro /Deutschland in 

Jahre Null). Direção e produção: Roberto Rossellini. Itália. 1948. 71 min. p & b. 

Assistentes de direção: Carlo Lizzani, Max Colpet (Franz Treuberg). 

Roteiro: Roberto Rossellini e Carlo Lizzani, com colaboração de Max Colpet, a partir de 

história de Rossellini sobre ideia de Basilio Franchina.  

Câmeras: Jacques Robin, Emile Puet. 

Fotografia: Robert Juillard.  
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Som: Kurt Doubrawsky. 

Música: Renzo Rossellini, regida por Edoardo Micucci. 

Edição: Anne-Marie Findeisen. [Versão italiana: Eraldo Da Roma.] 

Supervisão e diálogos na versão italiana: Sergio Amidei. 

Produção: Teverfilm [Rossellini e Alfredo Guarini], em colaboração com Salvo d’Angelo 

Produzione-SAFDI [Berlim]-Union Générale Cinématographique [Paris], com 

colaboração técnica de DEFA [Berlim].  

Filmando em: 1. agosto/setembro de 1947, em Berlim: Lützowstrasse, Nollendorfplatz, 

Tiergarten, Tunnelbanestationen  Nürnberger Platz, Innsbrucker Platz, Schlossplatz, 

Bendlerstrasse, Dancing Femina; 2. Novembro de 1947 a janeiro de 1948, em Roma: 

Stabilimenti Titanus alla Farnesina. Lab: Tecnostampa di Vincenzo Genesi. 

Interprétes: Edmund Meschke (Edmund Koehler), Ernst Pittschau (pai), Ingetraud Hintze 

(Eva, a irmã), Franz Krüger (Karl-Heinz, o irmão), Erich Gühne (Henning, o professor), 

Jo Herbst (Jo, o adolescente golpista), Christl Merker (Christl, a adolescente golpista), 

Alexandra Manys (a amiga de Eva), Babsy Schultz-Reckwell (a filha de Rademacher), 

Hans Sangen (Rademacher), Hedi Blankner (a mulher de Rademacher), Barbara Hintz 

(Thilde, a mulher grávida), Inge Rocklitz (a refugiada), Karl Krüger (o médico), Franz 

Friedrich von Treuberg (General von Laubnitz), Gaby Raak (a mulher na casa do general). 

Prêmios: melhor filme e melhor roteiro no Festival de Locarno (Suíça), 1948. 

 

EUROPA 51 (Europa ’51). Direção: Roberto Rossellini. Itália. 1952. 113 min. p & b. 

PAISÀ (Paisà). Direção: Roberto Rossellini. País de produção: Itália. 1946. 125 min.       

p & b. 

ROMA cidade aberta (Roma città aperta). Direção: Roberto Rossellini. Itália. 1945. 97 

min. p & b.   
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ANEXO 1A  

 
GRÁFICO 1: INTENSIDADE SONORA EM ALEMANHA ANO ZERO (1948) 

(página 65) 
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ANEXO 1B  

 
DADOS UTILIZADOS PARA A MONTAGEM DO GRÁFICO 1  

 

Minutagem 
(aprox.) 

Variações  sonoras Intensidade 
atribuída 

0:00-0:54 Orquestra (abertura) 100 

1:55-2:14 Música pé ante pé 30 

2:15-3:02 Sem fundo (diálogo) 0 

3:03-3:14 Tecla de piano  20 

4:06-4:13 Música passos  30 

4:14-4:37 Harpa / graves 40 

4:38-4:52 Passos na rua 0 

4-53-5:12 Orquestra rápida  70 

5:13-6:12 Sem fundo (diálogo) 0 

6:13-6:42 Suspense  50 

6:43-7:03 Sem fundo (diálogo) 0 

7:04-9:33 Harpa (diálogo) 40 

9:34-10:57 Orquestra e gaita (diálogo) 50 

10:58-14:25 Sem fundo (diálogo) 0 

14:26-14:34 Tambores  90 

14:35-16:04 Música boate  20 

16:05-28:00 Sem fundo (diálogo) 0 

28:01-28:33 Disco Hitler 100 

28:34-33-46 Sem fundo (diálogo) 0 

33:47-34:46 Suspense/orquestra/tambores 90 

34:47-36:28 Suspense 50 

36:29-43:48 Sem fundo (diálogo) 0 

43:49-46:05 Acordes 50 

46:06-47:06 Graves  70 

47:07-49:48 Graves/suspense 80 
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49:49-52:27 Graves  70 

52:28-54:30 Tambores  90 

54:31-56:12 Acordes  50 

56:13-56:31 Graves  70 

56:32-58:16 Acordes 50 

58:17-59:02 Som repetitivo  60 

59:03-59:22 Graves  70 

59:23-60:29 Suspense 50 

60:30-62:26 Suspense intenso  80 

62:27-64:02 Flauta e passos 40 

64:03-64:50 Som direto (passos) 20 

64:51-65:10 Música vertiginosa 80 

65:11-65:22 Música passos  30 

65:23-65:30 Som direto (passos rápidos) 30 

65:31-66:15 Música órgão 100 

66:16-66:41 Graves 70 

66:42-69:07 Graves/gongo/harpa 90 

69:08-70:16 Som direto motores 80 

70:17-71:03 Som direto (grupo) 60 

71:04-71:43 Suspense intenso 80 

71:44-72:11 Tambores crescente / Som de 

bonde / Grito 

90 

72:12-72:33 Som direto  90 

72:34-72:46 Orquestra / bonde 100 

 


