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Em Amém, catolicismo rima com nazismo? 

Política e história na postura do Papa Pio XII frente ao holocausto 

 

Soleni Biscouto Fressato1 

 

 Um judeu interrompe uma reunião da Liga das Nações em Genebra distribuindo 

panfletos que acusavam o governo nazista de eliminar gradativamente o povo judeu. 

Sua intenção era denunciar para as autoridades mundiais essa situação, na expectativa 

de que interviessem e interrompessem esse processo. Depois de um breve discurso 

inflamado, o judeu se suicida. Uma alegre passeata nazista pelas ruas de Berlim, 

pessoas sorrindo, música tocando, a suástica espalhada por toda parte e um grupo de 

doentes mentais aplaudindo. Um tenente da SS prova um uniforme e ao ser pedido para 

fazer a saudação nazista, o faz sem nenhuma convicção. Os mesmos doentes que 

aplaudiram a passeata são levados para um suposto banho, de onde não voltarão: 

seriam mortos, asfixiados por gás carbônico. Essas são as cenas iniciais do filme 

Amém2 (2001), do diretor Constantin Costa-Gavras. No total elas não ultrapassam cinco 

minutos, mas são suficientes para dar o tom do filme: denúncia e polêmica históricas. 

O nazismo é um dos temas que ainda provoca grandes discussões. 

Pesquisadores, professores e estudantes; jornalistas, historiadores e cientistas sociais; 

poetas, cineastas e teatrólogos. Não importa, todos buscam informações sobre o tema e 

assumem um posicionamento, normalmente contra as atrocidades nazistas, 

principalmente ao extermínio dos judeus. Mas, se o nazismo é um tema provocante, a 

atuação da Igreja Católica frente ao holocausto é polêmica. E é nessa “ferida aberta” 

que Costa-Gavras “coloca o dedo” com Amém. 

 

                                                
 
1 Soleni T. B. Fressato é graduada (1999) e mestre (2003) em História pela 

Universidade Federal do Paraná e doutoranda em Sociologia no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, com Projeto sobre o 
tema da representação da cultura popular rural no cinema de Mazzaropi.  

 
2 AMÉM. Direção de Constantin Costa-Gravas. França: Le Studio Canal+ / KC 

Medien AG / KG Productions / Katharina / Mediapro Pictures / Renn Productions / TF1 Film 
Productions, 2001. 
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Constantin Costa-Gavras, o cinema político 

Constantin Costa-Gavras é visto por muitos como um sinônimo de cinema 

político, pelo fato de que, em suas obras, destacarem-se os filmes em forma de 

denúncia sobre governos opressores, autoritários e corruptos. Estudante de cinema no 

Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC), em Paris, seus primeiros 

filmes foram trailers policiais, que não conseguiram grande destaque devido à grande 

produção do gênero na época.  

Apenas em 1969, Costa-Gavras alcançou sucesso com Z, onde a trama 

desenvolve-se em torno do assassinato de um político liberal, cometido como se fosse 

um acidente, revelando a rede de corrupção e ilegalidade na polícia e no exército. A 

partir de então, passou a dirigir filmes com conteúdo que denuncia as várias formas de 

opressão, em diversas regiões do mundo. Seguindo essa linha, surgiram A confissão 

(1970), sobre o totalitarismo do regime na Tchecoslováquia. Depois veio Estado de sítio 

(1973), expondo a situação da guerrilha Tupamaro no Uruguai e, dois anos após, Seção 

especial de justiça (1975), discutindo a corrupção política na França. Missing - O 

Desaparecido (1982) trata da colaboração norte-americana no golpe e na ditadura do 

general Augusto Pinochet, no Chile.  

Seu filme Amém não é menos polêmico e político que os outros. Ao colocar como 

centro a atitude, melhor seria dizer a não-atitude, do Vaticano frente ao holocausto, ele, 

depois de já ter se passado 60 anos, cobra, novamente, uma explicação para o fato. O 

curioso é que em Amém essa cobrança vem do interior do nazismo e da Igreja Católica, 

mais precisamente do próprio Vaticano. 

 

Amém, um filme polêmico 

Início dos anos 1940. O mundo passava por mais uma guerra. Paralelamente às 

mortes dos soldados em campo e nos hospitais, um número bem maior de pessoas 

morreu nesse período: os judeus levados aos campos de concentração pelo nazismo. 

Foram diversas as organizações que se posicionaram contra o governo de Hitler e seu 

projeto de eliminação do povo judeu, em especial. No entanto, mesmo consciente do 

número e de como aconteciam essas mortes, em nenhum momento o Vaticano, na 

figura do Papa Pio XII, assumiu um posicionamento enfático contra essa situação. Com 

essa atitude, o Vaticano termina repetindo os princípios de diplomacia que nortearam a 
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Inglaterra, França e os Estados Unidos, em relação à intervenção franco-hitlerista na 

derrubada do governo popular eleito de Largo Caballero em 1936. Essa “não-

intervenção”, entretanto, abriu as portas para a escalada nazista, tanto quanto o famoso 

pacto de não-agressão germano-soviético. 

Essa delicada situação do Vaticano frente ao holocausto é o tema central de 

Amém. O filme é uma adaptação da peça teatral O Vigário, de Rolf Hochhuth. Desde 

que viu a peça, em 1964, Costa-Gavras teve a idéia de contar a perseguição nazista aos 

judeus, não sob a ótica de suas vítimas, mas pelo lado de quem planejou o holocausto.  

Na trama central se encontram o oficial da SS, Kurt Gerstein (Ulrich Tukur) e o 

jesuíta Ricardo Fontana (Mathieu Kassovitz). Gerstein não é um papel fictício. Ele era 

químico e inventou o gás Zyklon B que, a princípio, servia apenas para fins de 

desinfecção e tratamento da água. Durante o regime de Adolf Hitler, Gerstein passou 

por um dilema moral, ao ver sua invenção desviada para o objetivo de eliminar os 

judeus em massa nos campos de concentração. Não concordando com essas idéias, 

contrárias aos seus princípios cristãos, passa a solicitar ajuda em diversas frentes para 

divulgar ao mundo as atrocidades cometidas pelo regime nazista. Nessa trajetória 

encontra o jesuíta, de quem recebe total apoio e que utiliza seu prestígio pessoal e 

familiar para conseguir uma audiência com o Papa, sem sucesso. Com a personagem 

de Gerstein, Costa-Gavras explora os dilemas e conflitos psicológicos das pessoas que 

não compactuam com o sistema no qual estão inseridas. Essa personagem, que é 

histórica, não é mal adaptada, mas esta mal adaptação expressa a inequívoca riqueza 

de contradições em que se acha submetida. O filme, assim, pode ser qualificado como 

um drama psicológico sobre a passividade, a convivência e, principalmente, sobre a 

falsa ética do silêncio.  

Em Amém, Gerstein manifesta não sentir orgulho em ser um oficial da SS, não 

aprova que seu filho faça a saudação nazista e não acha graça nas piadas racistas. 

Também fica chocado com a forma que a filha aprende matemática: “com o dinheiro 

utilizado para construir um manicômio, quantas casas populares poderiam ser feitas?” 

Daí subentende-se que, desde a infância as pessoas introjetavam valores racistas, 

criando uma mentalidade xenófoba e de aceitação do destino dos “improdutivos”, 

ciganos, negros e, notadamente, judeus. A formação de mentalidades desde a infância 
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também é explorada em outra produção de Costa-Gavras, Atraiçoados (1988), no 

contexto de neonazismo nos Estados Unidos. 

Amém, assim, é compreendido como um filme polêmico. Não apenas pelo tema e 

pelo seu diretor, mas inclusive pela forma como foi divulgado. O design Oliviero Toscani, 

ex-fotógrafo da Benetton, fundiu, no cartaz de divulgação, dois símbolos importantes 

para a civilização ocidental: a cruz cristã e a suástica nazista, fazendo referência aos 

protagonistas do filme. Essa fusão entre os dois símbolos induz imediatamente a 

interpreta-la como a relação, que de fato existia, entre o Vaticano e o governo de Hitler.  

 

A história no filme  

 O pano de fundo de Amém é a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista na 

Alemanha e sua política racista e de exclusão. Mas, o ponto mais saliente e 

repetidamente afirmado é a omissão do Vaticano frente à perseguição nazista aos 

judeus.  

O extermínio dos judeus, a Solução Final, evoluiu nos três primeiros anos da 

Segunda Guerra (1939-1941) de forma sigilosa, pelo fato do regime nazista ser sensível 

à opinião pública mundial. No ano de 1941 já estavam em andamento os preparativos 

para a sistemática escravização, deportação e extermínio dos judeus. Primeiramente 

eles foram obrigados a utilizar a Estrela Amarela, tendo um efeito desmoralizador. Em 

Amém, Ricardo, depois de tentar de todas as formas convencer o Papa a manifestar-se 

contra o holocausto, decide, drasticamente, colocar o símbolo no peito e entregar-se às 

tropas nazistas, mesmo não sendo judeu. Em seguida os judeus passaram a ser 

deportados para o Leste, no filme essa situação é expressa pelos trens que passam de 

um lado para o outro da tela, hora com as portas fechadas, hora abertas. O ritmo e a 

velocidade do trem, assim como a música, dão, às estas cenas, um efeito comovente e 

perturbador. Paralelamente à deportação, passou-se a utilizar um gás venenoso para o 

seu extermínio, situação presenciada por Kurt Gerstein, visão que o acompanhará de 

forma perturbadora por todo o filme. As cenas do holocausto em Amém não são 

chocantes. Não vemos nenhum judeu definhando nos campos de concentração, 

trabalhando à exaustão ou sendo torturado. Costa-Gavras optou por cenas mais 

insinuantes e simbólicas (como as do trem) e, por isso mesmo, mais expressivas, dando 

um significado mais profundo à narrativa e, sem dúvida, uma maior beleza plástica. 
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No ano de 1942, o Papa Pio XII recebeu inúmeras informações confiáveis e 

contundentes do extermínio em massa de judeus em câmeras de gás nos campos de 

concentração, não tomando nenhum tipo de atitude. As súplicas do mundo inteiro para 

uma condenação expressa eram cada vez mais crescentes. Com o intuito de acalmar os 

ânimos, os cardeais de sua confiança afirmavam que na homilia de Natal o Santo Padre 

assumiria uma posição. De fato e em Amém o discurso do Papa foi ameno: “A 

humanidade deve esse voto às centenas de milhares de pessoas que, sem qualquer 

culpa pessoal, às vezes apenas por razão de sua nacionalidade ou raça, estão 

marcadas para a morte ou extinção gradativa”. (CORNWELL:2000,328). Esse foi o 

ponto máximo de seu protesto e denúncia por todo o período de guerra. Nenhuma 

referência explícita à situação foi feita, nem mesmo as palavras “judeu” e “campos de 

concentração” foram pronunciadas, como reclama Gerstein em Amém. 

Diante do extermínio, praticamente comprovado, essas palavras evasivas e 

insignificantes frustraram todos aqueles que suplicaram e o encorajaram a assumir um 

posicionamento. Essa linguagem ambígua pode ser compreendida como um 

posicionamento duplo: ao mesmo tempo o Papa queria acalmar as reivindicações e 

evitar qualquer ofensa ao regime nazista. Por que o Papa optou por essa postura 

silenciosa e inerte? Em torno dessa questão algumas hipóteses podem ser discutidas. 

Antes, porém, é necessário se estar consciente do poder político de Pio XII. Eugenio 

Pacelli foi Papa de 1939 a 1958 e pode ser considerado como o sacerdote mais 

poderoso da contemporaneidade, resultado de sua atuação política, desde o início do 

século XX, quando contribuiu para moldar uma ideologia do poder papal. Durante a 

Primeira Guerra Mundial, o Papa Benedito XV lhe confiou o papel fundamental nos 

planos papais de paz. Em 1933 teve função decisiva na Concordata do Reich, 

negociando diretamente com Hitler, em nome do Papa. Em 1939, seu nome surgiu 

naturalmente como sucessor de Pio XI. 

A primeira hipótese a ser considerada está associada às experiências pessoais 

do Papa, que revelam uma certa antipatia ao povo judeu. De 1917 até 1939, Pacelli e o 

serviço pelo qual era responsável assumiram uma política antagônica aos judeus. Por 

quê? Pelo simples fato de acreditarem que existia uma conspiração entre o judaísmo e o 

bolchevismo para destruir a cristandade. Ilustrando essa hipótese de Pacelli, poder-se-ia 

enumerar, além dos políticos revolucionários que facilmente eram associados ao 



Revista O Olho da História – n. 7, dezembro, 2004. 

________________________________________________________ 

Oficina Cinema-História 
Copyright © 2004. Todos os direitos Reservados. 

6 

bolchevismo (leia-se à revolução socialista), uma plêiade de cientistas, artistas e 

intelectuais, muito além de Marx e Freud. Em conformidade com esse pensamento, em 

1919, Pacelli escreveu uma carta descrevendo o chefe do soviete, Levien, em Munique: 

“russo e judeu. Pálido, sujo, olhos de drogado, voz rouca, vulgar, repulsivo” 

(CORNWELL:2000,89). A forma como ele conjugou as palavras “judeu”, “sujo”, 

“drogado”, “vulgar”, e “repulsivo”, revela um posicionamento profundo de antipatia 

religiosa e racista aos judeus. Hitler, assim, fazia um serviço de limpeza étnica desejado 

por muitos além dos nazistas.  

 Outro fator deve ser considerado nesse posicionamento anti-semita de Pacelli: a 

antipatia cristã aos judeus. Essa antipatia remonta ao início da Igreja cristã, quando se 

passou a afirmar que os judeus eram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. 

Durante a Idade Média, os cruzados acreditavam que era, também, sua missão matar 

os judeus no caminho da Terra Santa. Ainda nesse período, se fortaleceu a convicção 

de que os judeus roubavam hóstias consagradas para fazerem rituais abomináveis, 

além de serem acusados de seqüestrar, torturar e sacrificar crianças cristãs. No século 

XVI, o Papa Paulo IV instituiu os guetos e a obrigação de uso do distintivo amarelo. O 

antijudaísmo é um tema latente que, de tempos em tempos, aflora no seio da 

cristandade. 

 De forma particular, a família de Pacelli possuía laços antigos com o Vaticano. 

Seu avô, pai e irmão mais velho participavam da casta dos juristas leigos, 

compactuando com as atitudes dos papas. Outro detalhe curioso é o fato de Pacelli ter 

nascido na Via Monte Giordano, rua em que os papas tiveram por tradição, durante 

muito tempo, realizar uma cerimônia antijudaica a caminho da Basílica de São João de 

Latrão. Assim, Pacelli nasceu e cresceu num meio cristão, introjetando seus valores, 

inclusive o anti-semita, o que é provável que tenha colaborado para seu posicionamento 

de “neutralidade” frente à situação vivida pelos judeus durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

Além dessa hipótese do posicionamento antijudaico de Pacelli, outra deve ser 

considerada. O período entre 1914 (início da Grande Guerra) e 1945 (término da 

Segunda) foi marcado pelo declínio dos valores e instituições da civilização liberal, 

abrindo espaço para os movimentos totalitários, como o fascismo, o stalinismo e 

movimentos autoritários corolários. O avanço desses movimentos pode ser justificado 
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pela proposta que unia nacionalismo, anticomunismo e antiliberalismo, atraindo não só 

os conservadores tradicionais e a Igreja Católica, mas as elites econômicas. O que 

aproximava a Igreja Católica desses movimentos era que, ambos, não aceitavam as 

idéias propagadas pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa, acreditando que, a 

democracia, o liberalismo e o comunismo eram delas derivados. Essa ascensão da 

direita radical possuía um caráter de resistência à Revolução de Outubro e ao 

comunismo em geral, posicionamento compartilhado pela Igreja Católica, o que pode ter 

resultado no silêncio cúmplice do Papa Pio XII.  

É importante lembrar ainda que, Pio XI já havia assinado um acordo com o 

estado fascista em 1929, o Tratado de Latrão, onde foi afirmada que a religião católica 

era a única, que a Santa Sé possuía “soberania” no campo internacional, que o Vaticano 

era um estado neutro e que a pessoa do papa era inviolável, dentre outras cláusulas. Na 

segunda parte do Acordo, a Concordata, o Estado concedia privilégios à Igreja, como, 

por exemplo, o reconhecimento civil dos graus acadêmicos dos institutos eclesiásticos e 

das escolas católicas, mediante contrapartidas, entre elas, o juramento de lealdade dos 

Bispos ao Chefe de Estado e a proibição de eclesiásticos militarem em partidos 

políticos. 

O Papa, mesmo consciente da situação dos judeus e de possuir influência para 

reverter, ou ao menos, amenizar a situação (afinal, no Ocidente, a sua voz, mesmo para 

os não católicos, possui um peso decisivo), ele nada fez. E o fato é que, ao não se 

posicionar contra o holocausto, por razões particulares, religiosas ou políticas, 

subentende-se que o Vaticano concordava, ou pior, compactuava com a situação. 

Em Amém essa situação é exposta em tom de denúncia. Foram várias as 

tentativas de Ricardo (que chegou a se tornar inconveniente aos olhos da hierarquia da 

Igreja), de seu pai (Chefe de Gabinete do Papa), de cardeais e de outras pessoas que 

freqüentavam o Vaticano implorando para que Pio XII assumisse um posicionamento 

contundente contra o nazismo e principalmente o holocausto.  

Verdade seja dita, Costa-Gavras também destaca que diversas unidades da 

Igreja, entre conventos, seminários e mosteiros, deram abrigo a inúmeras famílias 

judias, notadamente as convertidas ao catolicismo, quando as tropas nazistas invadiram 

Roma. No entanto, o número de judeus beneficiados por essa política foi reduzido, um 
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número bem mais significativo teria sido salvo se Pio XII não tivesse assumido a postura 

da omissão.  

Durante todo o filme Costa-Gavras consegue manter o espectador tenso e 

reflexivo, e o final não é menos impactante: Ricardo morre na câmera de gás e Gerstein 

se entrega ao exército dos Aliados, escrevendo um relatório detalhado sobre o 

extermínio do povo judeu. Mesmo assim, foi considerado culpado e acaba por se 

enforcar na cela. No entanto, um personagem tem um destino diferente: o médico da SS 

vivido pelo ator Ulrich Mühe. Ele foi a personificação do nazismo, assumidamente 

racista, não se sensibilizando, e revelando até um certo prazer sádico, ao acompanhar a 

morte dos judeus nas câmeras de gás. Ao término da II Guerra ele conseguiu abrigo 

num convento católico, de onde partiria para a Argentina, impune e ileso.  

Com esse desfecho, Costa-Gavras rompe com o fim maquineísta, típico de 

Hollywood, onde o bem sempre vence o mal, e, apesar de  ter assumido um 

posicionamento de defesa dos direitos humanos em todo o filme, revela que nem 

sempre eles são efetivamente respeitados. E mais uma vez o espectador é incitado a 

pensar, a duvidar, a se questionar. 
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