Texto de Crítica

Publicidade a um filme
«O Rapaz do pijama às riscas»

O filme «O rapaz do pijama às riscas» foi baseado num livro com
mesmo título, escrito por John Boyne, em 2007. O filme foi dirigido por
Mark Herman, em 2008.
O enredo conta a história de Bruno (Asa Butterfield), um menino de
oito anos que tem que abandonar a sua casa em Berlim, na Alemanha,
pois o seu pai (David Thewlis) foi promovido e transferido para chefiar um
campo de concentração Nazi na Polónia.
Bruno sentia-se sozinho na nova casa onde não tinha com quem
brincar, por isso foi explorar a floresta nas traseiras e deparou-se com o
tal campo de concentração onde encontrou Shmuel (Jack Scanlon), um
menino judeu da mesma idade. Tornaram-se amigos mesmo separados
pela cerca eléctrica do campo.
O título do filme tem aquele nome porque Bruno era uma criança
ingénua, por isso ele achava que os trajes dos prisioneiros judeus eram
pijamas, bastantes idênticos ao dele, e que o campo de concentração era
uma quinta.
Para perceber um pouco mais do enredo do filme, é preciso saber
algumas coisas sobre a segunda Guerra Mundial. Após a derrota na

primeira Guerra Mundial, a Alemanha entrou numa grande crise, então
foi fundado por Adolf Hitler, o partido Nazista, que tinha como objetivo
purificar a raça alemã eliminando os judeus, homossexuais, ciganos,
pessoas de raça negra e as pessoas com deficiências. A esse extermínio
chamou-se Holocausto, também conhecido como «Shoah» que foi o
assassinato em massa de seis milhões de judeus e das outras raças
consideradas impuras para Hitler.
Recomendo bastante o filme porque é interessante a nível histórico,
tem um final inesperado e uma excelente interpretação por parte de cada
ator.
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