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RESUMO 

Este trabalho intitulado Julgamento em Nuremberg: uma Análise Social na Relação Cinema e 
História tem por objetivo geral mostrar ao leitor por meio de questionamentos embasados por 
estudiosos e pesquisadores da relação entre a sétima arte e a história, como por exemplo, 
Marc Ferro e Robert Rosenstone, que o cinema pode, assim como os livros, despertar 
interesse, formar conhecimento e opinião e ainda provocar debates sobre o contexto de uma 
obra cinematográfica e as suas repercussões nos espectadores.  Para isso, utiliza-se da análise 
fílmica da obra O Julgamento em Nuremberg (1961), objeto de estudo deste TFG. O desafio 
aqui consta em fazer um breve levantamento sobre o ethos alemão, o modo de vida 
característico desse povo e relacioná-lo com a obra por meio da análise fílmica de algumas 
cenas e do personagem Herr Rolfe. 
 

Palavras-chave 
Cinema-História; Ethos alemão; Nazismo. 

  
 
 
 

ABSTRACT  
 

This work titled Judgment at Nuremberg: A Value Analysis in Cinema and Social History 
aims to show the general reader through questions grounded by scholars and researchers of 
the relationship between cinema and history, such as Marc Ferro and Robert Rosenstone, that 
cinema can, as well as books, arouse interest, build knowledge and opinion and also cause 
debates about the context of a film and its impact on viewers. It uses up the work of film 
analysis Judgment at Nuremberg (1961), this object of study GFR. The challenge here 
consists in a brief survey of the German ethos, the way of life characteristic of this people and 
relate it to the work by analyzing film some scenes and the character Herr Rolfe. 
 
 
Keywords: Cinema-History; German Ethos; Nazism. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho final de graduação, intitulado Julgamento em Nuremberg: uma análise 

social na relação cinema e história tem como tema a análise do filme Julgamento em 

Nuremberg, lançado em 1961 pelo diretor Stanley Kramer1. Esta é uma obra indicada àqueles 

que cursam ou já são formados na área da comunicação, direito e também para interessados 

em história, pois a obra se utiliza de ferramentas próprias – imagens em movimento e som – 

da área e do cinema para contar sua versão dos fatos sobre um julgamento que de fato 

aconteceu na cidade alemã de Nuremberg pós-guerra.  

 A palavra cinema é uma abreviatura de “cinematógrafo” que surgiu no final do século 

XIX quando os irmãos Auguste e Louis Lumière, franceses, descobriram uma maneira de 

gerar movimentos entre as fotografias e as figuras. Eles inventaram a máquina que produz 

imagens. Fora para todo o século XX e tem sido desde então neste novo, um grande avanço 

sócio-cultural. 

 O desafio aqui proposto, que serve de base para a análise fílmica do objeto de estudo, 

tem a ver com esse avanço, pois trata da relação entre o cinema e a história tradicional. Nas 

primeiras décadas de sua existência, a sétima arte era apenas sinônimo de entretenimento. 

Porém, aos poucos, com as dezenas de produções que foram surgindo, as primeiras obras 

silenciosas, e posteriormente sonorizadas, o caráter histórico de muitos filmes foi aparecendo. 

 Uma prova de que filmes históricos têm efeitos sobre o espectador é que eles 

provocam a necessidade da discussão, do debate. Seja pelo enredo, roteiro, cenário ou 

verossimilhança dos fatos, enfim, o objetivo é compartilhar ideias e opiniões. Essa é uma das 

constatações de que a história mostrada nos filmes tem tanta importância quanto a que é 

ensinada nos universos acadêmicos.  

Sobre esse assunto é bem interessante um comentário que o estudioso da relação entre 

cinema e história, Robert Rosenstone, faz sobre uma minissérie americana chamada 

Holocausto (1978), dirigida por Marvin Chomsky, que provocou debates sobre as origens e 

consequências do Terceiro Reich. Esse é o papel do cinema e, no caso dessa minissérie, do 

audiovisual de uma forma geral: estimular discussões acaloradas que tenham como produto o 

envolvimento coletivo das pessoas de uma determinada cultura ou sociedade: 

 

                                                            
1 O cineasta Stanley Kramer nasceu em Nova Iorque em 1913 e faleceu em Los Angeles em 2001. Ele se 
destacou por filmes críticos e com forte conteúdo social e histórico, como O vento será sua herança (1960), Deu 
a louca no mundo (1963); Adivinhe quem vem para jantar (1967). Ver mais em TULARD, Jean. Dicionário de 
Cinema: os diretores. Porto Alegre: L&PM, 2000. 
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...agora podemos ouvir as vozes daqueles que ficaram calados por tanto tempo – 
mulheres, subalternos, escravos, trabalhadores, agricultores, gente do campo, homens do 
povo, minorias sexuais. Agora, também temos a oportunidade não somente de ouvir as 
pessoas, mas de vê-las. (ROSENSTONE, 2010, p.19)  

  

Existem tantos outros filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre tribunais de 

guerra bem mais recentes a 1961, como por exemplo, Patton, Rebelde ou Heroi? (1970), O 

Império do Sol (1987), O Resgate do Soldado Ryan (1998), Círculo de Fogo (2001), e A 

Guerra de Hart (2001). Há também, O Julgamento de Nuremberg, dirigido por Yves 

Simoneau em 2000 – produção realizada para a televisão, pelo canal TNT, o que o diferencia 

de filmes da sétima arte e que trata do mesmo tema – julgamento de réus nazistas. Levado 

isso em conta, porque então não analisar algum desses filmes, mais modernos, em que as 

técnicas cinematográficas, com uso de ângulos e enquadramentos mais elaborados, bem como 

a estética mais elaborada poderiam – “poderiam” – representar melhor uma época? 

Simplesmente pelo fato de que um filme é historicamente mais rico quando o contexto social 

da produção – a época em que foi rodado, as estratégias levadas em conta – está mais próximo 

do que se quer contar.   

Verificamos que os estudos e a relação entre cinema e história começaram no século 

XX e, durante essa época, a história era sempre considerada, até então, como a única passível 

de contar o passado de forma verossímil. Estudiosos e críticos de cinema vêm provando com 

o tempo que isso não se configura como uma certeza. Filmes, históricos ou não, podem ser 

considerados como um caminho ao conhecimento sobre nosso passado.  

Tentaremos mostrar ao leitor por meio de questionamentos embasados por estudiosos 

e pesquisadores da relação entre a sétima arte e a história que o cinema pode, assim como os 

livros, despertar interesse, formar conhecimento e opinião e ainda provocar debates sobre o 

contexto de uma obra cinematográfica e as suas repercussões nos espectadores.  Para isso 

serão analisadas algumas cenas do filme em que se representa o ethos alemão característico – 

e que será desenvolvido e mostrado ao leitor durante este trabalho – bem como as nuances, 

comportamentos e gestos de dois grandes personagens da obra que nos comprovem, direta ou 

indiretamente, que o habitus da Alemanha nazista ainda era bastante forte após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Esses dois personagens são Herr Rolfe, advogado de defesa, 

interpretado por Maximilian Schell2, e Ernest Janning (por Burt Lancaster), o principal réu do 

tribunal.  

                                                            
2 Schell venceu o Oscar de melhor ator e o Globo de Ouro de melhor ator – Drama por sua atuação em O 
Julgamento em Nuremberg. Ver mais em www.imdb.com. 
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Assim como as demais outras mídias – jornal impresso, televisão, rádio e internet – 

cinema também é comunicação. Seja por meio de falas, gestos, encenações e atuações dos 

personagens, sempre haverá alguma mensagem – seja ela explícita ou não – a ser passada ao 

espectador. É justamente esse poder diferenciado que o audiovisual tem – imagens em 

movimento acompanhadas de som – que o diferencia de certa forma da história tradicional 

escrita. 

A metodologia aplicada para a realização deste TFG é a análise social e fílmica. Para 

isso, dividimos o trabalho em três grandes capítulos: um primeiro sobre a relação Cinema e 

História, em que foram pesquisados e utilizados os autores Marc Ferro e Robert Rosenstone. 

Nos propomos, nesse levantamento, a fazer uma relação entre a história e a importância da 

sétima arte como um caminho simultâneo à educação sócio-histórica que ela provoca. 

Posteriormente, o trabalho nos traz o segundo capítulo que trata do ethos alemão – ou seja a 

sua maneira de ser, seu comportamento – bem como a violência física e psicológica advinda 

desse modo de vida e que veremos, está presente, de uma forma ou de outra, no personagem 

analisado no objeto de estudo. Esse segundo capítulo também trata das possíveis origens do 

nacionalismo e das duas grandes guerras mundiais e para esse tópico com levantamento 

histórico, utilizou Norbert Elias acerca da história do comportamento alemão, Eric Hobsbawm 

e Benedict Anderson para teorizarem sobre a origem das nações e do nacionalismo, e a 

jornalista Paula Diehl sobre a importância e o impacto do nazismo e suas consequências para 

o mundo. Ambos os capítulos foram construídos com base nessas fontes bibliográficas, mas 

também com fontes cinematográficas, como O Triunfo da Vontade (1935) e Olympia (1938) 

de Leni Riefenstahl, O Pianista (2002), de Roman Polanski e Bastardos Inglórios (2009), de 

Quentin Tarantino.  

No terceiro e último capítulo, tratamos da análise fílmica propriamente dita e que teve em 

Francis Vanoye, Anne Goliot-Lété, Jacques Aumont e Michel Marie como seus principais 

autores para expormos a maneira como o analista deve tratar e observar uma obra 

cinematográfica. A análise fílmica deste objeto, o filme Julgamento em Nuremberg, deu-se 

pelo método da observação e análise de geral da obra da estrutura da trama e da análise social 

das personagens Herr Rolfe e Ernest Janning em duas cenas principais, que veremos mais 

adiante. 
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1 CINEMA E HISTÓRIA: O ESTREITAMENTO DAS RELAÇÕES COM A 

COMUNICAÇÃO 

 

O final da década de 1960 marca o surgimento e o desenvolvimento do olhar sobre o 

cinema, evidenciando o papel histórico dos filmes na formação cultural de uma sociedade. Por 

meio da apreensão de conhecimento, o cinema passou aos poucos a ser visto como algo a 

mais do que um meio de entretenimento, mas também como documento histórico e mídia 

formadora de opinião. Esse aspecto é muito relevante no entendimento das diferenças entre a 

sétima arte e a história tradicional. Não que a história não forme opinião, mas sozinha ela não 

é tão eficiente se está amparada pelo cinema. Não há como vermos, ouvirmos e nem 

“sentirmos” uma época como ela de fato foi. Então, o cinema nos dá essa sensação de que 

voltamos no tempo, pois sons e imagens tem o poder de mexer com nossos sentidos, com a 

emoção.  

Para o estudioso de cinema, professor e historiador Marc Ferro (2010) “como 

documento, o filme – seja ele oriundo do cinema ou da televisão – cria o acontecimento.” Ele 

ainda nos dá um pequeno panorama acerca de como a sétima arte era vista no início do século 

XX, no começo de sua história: 
 

O filme era considerado como uma atração de quermesse, o Direito nem sequer lhe 
reconhecia um autor. As imagens que se mexiam eram de autoria “da máquina especial da 
qual são obtidas.” Durante muito tempo o direito considerou que o autor do filme era o 
roteirista. Por hábito, não se reconhecia o direito de autoria daquele que filmava (FERRO, 
2010, p.29).   

 

Vale lembrar que durante muito tempo era nos livros de história que havia a 

possibilidade de fazer esse regresso no tempo e imaginar um mundo distante. Assim 

caminharam escolas e universidades do mundo todo. Até que surgiu o cinematógrafo. Uma 

invenção de proporções gigantescas, provocada pelos irmãos franceses Auguste e Louis 

Lumière em 1895. O novo aparelho, que fazia com que diversos quadros fotográficos, 

passados rapidamente dessem a ilusão do movimento, foi uma novidade que mexeu com 

sociedades de diversos países ricos da época. Em seus primeiros anos, esse invento agradou 

apenas as classes mais populares.  

Em 1968 apareceram os primeiros historiadores que enxergaram o cinema como algo a 

mais do que uma simples “máquina de idiotização e de dissolução, um passatempo de 
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iletrados, de criaturas miseráveis exploradas por seu trabalho”, como disse o escritor francês 

Georges Duhamel citado por Ferro (FERRO, 2010, p.28).   

Houve uma demora muito grande por parte desses estudiosos, como Marc Ferro e 

Rosenstone, durante a primeira metade do século XX em aceitar filmes históricos como uma 

espécie de janela que nos transporta a tempos distantes. Isso ocorreu pela seguinte razão: ‘”o 

drama de época” foi o primeiro gênero de filme histórico a ser produzido e dele surgiram 

milhares de tramas como O Nascimento de uma Nação (1915), de David Wark Griffith. 

Com o advento e ajuda desses primeiros historiadores, o foco do diretor foi sofrendo 

mudanças. Os filmes continuaram a contar uma história de aventura e amor, mas valorizando 

com detalhes o contexto político, social e cultural da época explorada. 

O que garante a um diretor que ele faça um “retrato vivo do passado” é o como ele 

trabalha, como dirige as imagens, os sons, ângulos, atores e a postura desses aspectos frente a 

tela e ao espectador. O cinema como nenhuma outra mídia consegue mexer profundamente 

com as emoções do espectador, graças claro, à presença da imagem em movimento e dos 

efeitos sonoros. Um filme pode provocar risos, alegria, alívio, dor, apatia e até ódio ao que se 

está mostrando na tela.  

Um exemplo é você comparar o livro MAUS, de Art Spiegelman (SPIEGELMAN, 

2009) – sobre as atrocidades nazistas cometidas contra judeus – e a obra célebre para o 

cinema, de Roman Polanski, O Pianista.  

Ambos, com suas próprias ferramentas, seus modos, contam um fato, mas ao ver e 

ouvir personagens, diálogos, gestos e seus figurinos daquele período em movimento, o filme 

ambienta uma época, coloca o espectador diretamente no cerne do contexto abordado  e 

possibilita um convencimento da história – ou do que o diretor quer propor -  pela 

representação do passado, como destaca Robert Rosenstone: 

 
Vemos corpos, rostos, paisagens, edifícios, animais, ferramentas, utensílios, armas, 
roupas, móveis, todos os objetos materiais que pertenceram a uma cultura em um 
determinado período histórico, objetos que são usados e abusados, ignorados e venerados, 
objetos que, às vezes, podem ajudar a definir vidas, identidades e destinos.Tais objetos, 
que a câmera exige para que uma cena pareça “real”, e que a história escrita facilmente, e 
com frequência, ignora, fazem parte da textura e da factualidade do mundo dos filmes 
(ROSENSTONE, 2010, p. 34). 

  

Para que o cinema seja cada vez mais respeitado como um outro caminho rumo à 

apreensão de conhecimento, deve existir uma certa preocupação por parte dos diretores. Eles 

devem desenvolver uma interpretação independente e original dos acontecimentos do passado 

e não se ater simplesmente com a exatidão de cenas e atuações.  
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Dessa forma, estarão construindo uma nova versão de um fato, um novo olhar. Por 

isso, muitas vezes é necessário inventar falas, gestos e personagens para assim passar uma 

mensagem fílmico-histórica relevante. 

Existe uma característica marcante dentro dos diversos meios propagadores de 

conhecimento histórico sejam eles livros ou filmes: a complementaridade. Até então, a 

história escrita era o único caminho para sabermos algo sobre o passado. Hoje, felizmente ela 

conta com a sétima arte. Desde a invenção do cinematógrafo e dos primeiros diretores que se 

arriscaram a contar algum fato do passado nas telas, criou-se uma rivalidade entre cinema e 

história.   

Pelos estudos de pessoas como Marc Ferro e Robert Rosenstone, sobre esse assunto, 

são necessários alguns esclarecimentos: há semelhanças e diferenças entre cinema e história, 

mas jamais será possível eleger qual conta melhor um fato, pois cada um possui maneiras 

distintas de trabalhar e produzir conhecimento. 

O principal gênero de filme dramático em que o passado é trabalhado e ganha milhões 

de espectadores em bilheterias do mundo inteiro é o drama-comercial. Atores são escalados, 

cenários e figurinos são produzidos para reviver uma época. É o que ocorre em Julgamento 

em Nuremberg, dirigido por Stanley Kramer em 1961, onde um grupo de juízes nazistas, 

responsáveis por manter a ordem e o cumprimento da justiça no país, são condenados por um 

júri americano por crimes contra a humanidade, dentre eles, o holocausto.  

Para Marc Ferro, o filme é “um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não 

são somente cinematográficas. Ele não vale somente por aquilo que testemunha, mas também 

pela abordagem sócio-histórica que autoriza” (FERRO, 2010, p.32).  

Cada vez mais, historiadores percebem a importância do cinema enquanto forma de 

educar e formar opinião. Prova disso são as contribuições que eles vêm dando com o passar 

dos anos por meio de ensaios sobre filmes e ainda no costume benéfico que revistas históricas 

têm tido em anexar resenhas e análises em suas edições. 

O cinema é como um caminho paralelo de conhecimento histórico. O mesmo se pode 

dizer da história escrita. Ambos têm seus próprios processos de coleta de dados, produção e 

veiculação perante o público. Não devem porém, se confrontar e nem podem. Um dá suporte 

ao outro.  

 

Devemos enxergar a sétima arte como um meio dentre tantos de recontar o passado. 

Por meio dos filmes históricos: 
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Vemos greves, invasões, revoluções, ditaduras, conflitos étnicos, experiências científicas, 
batalhas jurídicas, movimentos políticos, genocídios. Mas fazemos mais do que apenas 
ver, também sentimos. Usando imagem, música e efeitos sonoros além de diálogos 
falados (e berrados, sussurrados, cantarolados e cochichados), o filme dramático mira 
diretamente as emoções (ROSENSTONE, 2010, P.33).      

 

Os filmes dramáticos são, segundo Rosenstone “a mais importante forma de história 

nas mídias visuais em termos de público e influência. Em todo o mundo, o termo significa 

longas-metragens dramáticos [...] e muitas vezes se tornam o foco do debate público sobre a 

história” (ROSENSTONE, 2010, p.33).   

Não há como contar o passado de alguma sociedade por exemplo, exatamente como 

foi. De acordo com estudiosos da área, se os diretores fossem colocar nas telas combates, 

conflitos e acontecimentos da história como realmente foram, as cenas seriam frias e 

monótonas. É por essa razão que eles precisam lançar mão de invenções e técnicas 

cinematográficas. Uma característica forte dos filmes históricos é que grande parte deles tem 

seus personagens inventados.  

Como o audiovisual dispõe de ferramentas distintas do meio impresso é necessário, 

além de contar uma boa história, dar vida a ela não apenas com imagens, sons e efeitos 

especiais. É preciso, além de ter evidências históricas em mãos, imaginar e fazer uso, em 

alguns momentos, de elementos ficcionais, que é o que alguns filmes fazem.   

Uma característica universal aos filmes dramático-históricos é o que Rosenstone 

chama de Construção Genérica ou ainda Realidade Aproximada (ROSENSTONE, 2010, 

p.68).  

O que leva espectadores a ficarem concentrados por cerca de duas horas em média por 

filme é o que relata o autor a respeito da obra Tempo de Glória, sobre a Guerra Civil 

Americana: “O filme sugere que o acampamento era mais ou menos daquele jeito, que 

atividades daquele tipo aconteciam entre as batalhas, que alguns nortistas tinham opiniões 

daquele jeito. Temos aqui um tipo de realidade aproximada, a típica invenção de momentos 

passados dos filmes dramáticos.” (ROSENSTONE, 2010, p. 68).  

As produções cinematográficas contam também com a oportunidade de dramatizar as 

cenas. Não há como fazer isso num livro, mas o audiovisual permite essa possibilidade. A 

dramatização e a condensação – quando um diretor coloca numa mesma cena diversos 

acontecimentos ou alusões sociais de uma época – são alguns motivos para que muitos 

historiadores ainda vejam o cinema como mero motivo de entretenimento. 

O que a maioria dos diretores e roteiristas faz é romantizar determinado fato histórico, 

e além disso focam-se em umas poucas cenas que prendam totalmente a atenção do 
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espectador. Titanic, dirigido por James Cameron em 1997, o segundo filme mais caro do 

mundo até hoje e que atraiu multidões aos cinemas faz isso. É sabido para os que o assistiram 

que o romance entre Jack e Rose na realidade não ocorreu, porém, a história de amor entre os 

dois é que conduz toda a exposição de como foram as últimas horas de pânico a bordo do 

maior transatlântico daquela época.  

Agora, como um teste, peça para que alguém assista a um dos primeiros filmes sobre 

Titanic. Oficialmente, o primeiro foi Saved From Titanic, realizado em 1912 por Étienne 

Arnaud, com imagens reais do interior do navio. O segundo foi Titanic (1943), de origem 

alemã, dirigido por Hebert Selpin. Em 1953 sob direção de Jean Negulesco veio a terceira 

versão cinematográfica do naufrágio, Titanic. São três longas mais crus, sem romance algum, 

porém com um roteiro bem adaptado, cenários verossímeis, e atuações marcantes. Depois, 

peça para que essa mesma pessoa assista a versão de 1997 dirigida por James Cameron. Com 

certeza essa pessoa apontará o mais recente como o melhor, mais marcante. Por quê? 

Ferramentas, técnicas e estratégias únicas do cinema, efeitos especiais permitem, por vezes, 

inventar personagens e cenas inteiras, mexer com a imaginação do espectador para promover 

a Realidade Aproximada. 

Esse mesmo exemplo pode valer para as metáforas. Elas são usadas justamente para 

fazer com que o público enxergue a história nas entrelinhas, mensagens que estão implícitas 

numa cena e que muitas vezes resolvem o mistério de toda a trama. Em Bastardo Inglórios, 

de 2009, dirigido por Quentin Tarantino, também podemos observar a exclusividade das 

lentes de uma câmera perante a história escrita. Esse filme conta a história de um grupo de 

soldados americanos judeus liderados pelo tenente Aldo Raine (Brad Pitt) que persegue 

soldados nazistas e os mata cruelmente – e Tarantino como sempre não poupa sangue nas 

cenas. O grupo, que dá nome ao filme, também não existiu, mas fica claro para quem o assiste 

que o sentimento de justiça entre os integrantes é o mesmo que muitas pessoas têm quando 

tomam conhecimento de barbaridades como o Holocausto. Ou seja, metáforas numa cena 

podem atingir muito mais uma verdade próxima do que aquela que esteja literalmente de 

acordo com as evidências. 

Tanto Robert Rosenstone quanto Marc Ferro, ao debater em suas obras – A História 

nos Filmes, os Filmes na História e Cinema e História, respectivamente – as dificuldades e a 

importância da relação entre cinema e história, ajudam de forma muito participativa na análise 

fílmica da obra cinematográfica que é objeto deste TFG. Para que essa análise seja bem 

compreendida – já que se trata de um filme sobre o comportamento alemão – precisamos 

resgatar alguns fatos históricos. 
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2 UM BREVE HISTÓRICO DA ALEMANHA 

 

2.1 O habitus alemão e o modo de vida  

 

De acordo com a professora de sociologia da educação da faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo – USP – Maria da Graça Setton, o conceito de habitus, de origem 

latina, foi muito utilizado pela tradição escolástica – escolas monásticas cristãs da Europa a 

partir do século XI – para traduzir a noção grega hexis de Aristóteles a respeito das 

características do corpo e da alma. Segundo Maria da Graça, essa expressão:  
 
Bem mais tarde foi também utilizada por Émile Durkheim, no livro A evolução 
pedagógica (1995), adquirindo sentido semelhante, mas bem mais explícito. Ou seja, 
Durkheim faz uso do conceito para designar um estado geral dos indivíduos, estado 
interior e profundo, que orienta suas ações de forma durável (www.scielo.com.br)  

 

Para que possamos entender e compreender melhor esse conceito e o que trouxe para a 

sociedade alemã dos séculos XIX e XX, bem como o poder político-militar exercido pelos 

alemães antes e durante a Segunda Grande Guerra – que culminou em sua derrota e o 

consequente julgamento de muitos nazistas responsáveis por diversas atrocidades, o que é o 

tema do objeto analisado – bem como seu comportamento, é precisamos voltar no tempo e 

refletir um pouco sobre as características da formação do povo alemão.  

O ethos – palavra de origem grega que significa ética, valor, comportamento – alemão, 

pesquisado por centenas de historiadores, tem origem própria, nessa época de formação do 

Sacro Império Romano Germânico3 o reino dos Francos teve grande participação. Em 

dezembro de 800, Carlos Magno é coroado imperador pelo Papa Leão III o que dá início essa 

parte da história germânica.  De acordo com o site sobre história geral www.passei.com.br:  

 
 

                                                            
3 A história da Alemanha, como os livros nos contam há um bom tempo, começou há muitos séculos com as 
tribos germânicas, conhecidas também como “bárbaras”, ou seja, todos aqueles  habitantes que viviam fora das 
fronteiras de Roma – os gregos também tinham esse conceito de bárbaro – e disputando poder entre si. Foram 
responsáveis, por exemplo, junto aos hunos e demais povos como os eslavos, pela queda do Império Romano em 
476 dC. Dentre esses grupos germânicos estavam os Visigodos, Ostrogodos, Vândalos, Anglo Saxões e Francos.  
Após a queda do Império, cada um desses povos germânicos tornou-se um reino. Aos poucos, a Europa foi 
caminhando para o Feudalismo, onde por séculos o que interessava como bem de valor era a terra, o solo fértil 
onde se poderia plantar e colher. O continente estava, dessa forma, fragmentado em grandes e pequenos reinos e 
o poder nas mãos ou da igreja ou dos senhores de terra.  
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Após a morte de Carlos Magno, o reino germânico foi dividido em muitos Estados 
independentes chamados ducados e marcas. Em 910, Conrado, duque da Francônia, foi 
eleito pelos senhores feudais para ocupar o trono da Germânia. Era o início do Sacro 
Império. Apesar disso, os reis alemães estiveram constantemente em conflito com os 
senhores feudais e com o maior poder organizado da Idade Média: a Igreja Católica. 

 

Houve no decurso histórico a Reforma, a Contrarreforma dentre outros 

acontecimentos, mas o absolutismo sempre fora o estilo político dominante na Europa.  

O Sacro Império Romano Germânico teve como a maior dinastia no poder os 

Habsburgos: nobre família suíça que teve em Rodolfo I o fundador da dinastia.  

Cronologicamente, antes do surto tecnológico promovido pelas duas grandes 

Revoluções Industriais – de 1750 a primeira e de 1850 a segunda – a Alemanha era uma 

nação fraca, que havia sofrido muito com as Guerras Napoleônicas, onde o inimigo lhe havia 

tomado territórios e balançado a moral e o orgulho. O sentimento de perda e humilhação, 

portanto, se originou nessa época. Com o surto industrial, essas tristezas foram adormecidas e 

reavivadas amargamente com a derrota na Primeira Guerra Mundial.  

O comportamento alemão foi muito influenciado pelos acontecimentos do século XIX.  

Por ter sido a historia da Alemanha antes da unificação carregada de guerras e 

desentendimentos entre as monarquias, esse ethos era instável, ora pendendo para o orgulho 

em raros momentos de vitória como a unificação, mas em vários períodos de derrotas e 

humilhações. Esse habitus era ainda muito baseado no estilo “pouca conversa e bastante 

ação”, nesse caso, a violência como maneira mais prática e rápida de resolver os problemas. 

Uma nação onde a aristocracia detinha o poder, o código de comportamento vigente 

era o militar, onde a força, disciplina e coragem eram virtudes do bom cidadão. A dureza de 

espírito era visto como invejável do bom cidadão e esse código já era utilizado há séculos por 

diversas nações da Europa. Os objetivos da nação deveriam ser alcançados a qualquer custo, 

por meio da violência se preciso.   

A antiga Prússia era, junto da Áustria, um reino independente mais desenvolvido do 

que os demais estados fragmentados na região do que é hoje atual Alemanha. A nobreza dessa 

antigo estado era formada por um estrato social em que havia muitos privilégios relacionados 

ao uso gratuito, se é que podemos dizer assim, da violência. O estado possuía o monopólio da 

violência – só ele poderia, em tese, usá-la – mas existia dentro do código de honra a 

possibilidade de se valer da brutalidade e da força física contra outra pessoa por meio do 

duelo. Se alguém da aristocracia se envolvesse em algum desentendimento ou se sentisse 

ofendido por outra pessoa, independente da classe desta – poderia exigir satisfações. Na 

realidade, os estratos sociais mais elevados tinham o direito de dar e exigir explicações. Desse 
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modo, os cidadãos pertencentes à elite tinham a oportunidade de lavar a sua honra por meio 

de um combate.  

Nesses duelos, havia regras entre os oponentes e, caso ocorresse a morte de um dos 

lados, o vencedor ficaria livre dos tribunais, de suas penas e do monopólio da violência 

instaurado pelo estado. Isso só era permitido entre a nobreza, visto como uma maneira 

educada e sábia de resolver conflitos e desavenças.  

Tinham direito de participar desses combates somente os altos estratos da sociedade 

alemã: aristocracia, classes médias altas, nobreza em geral, oficiais do exército e estudantes 

graduados das famosas confrarias burguesas. Esse era um forte traço do modelo de conduta 

das classes altas.  

Se duas pessoas da base social, como trabalhadores, por exemplo, ou comerciantes, 

resolvessem brigar e saíssem aos socos e pontapés, o estado imediatamente punia-os com 

severas penas como a prisão.  

Para eles não havia direitos ao duelo. Eles até poderiam fazê-lo, mas não era 

reconhecido. Essa era uma marca da distância social entre os nobres e a plebe. O duelo era 

consentido somente aos ricos. As brigas, desordenadas e de baixo calão aos segundos. Esse 

monopólio da violência era aplicado apenas ao povo para mantê-lo sob controle.  

Enquanto que aos nobres era permitido duelar – em alguma casa abandonada, num 

vilarejo distante, fora dos olhares do estado. 

O duelo entre as classes altas – lutas privadas – e as brigas entre os estratos inferiores 

eram características fortes do comportamento alemão nos séculos XIX e XX: 

 
Duelos e brigas são guerras privadas, desfechos de conflitos. Mas o duelo era um tipo 
altamente formalizado de violência, infringindo o monopólio estatal da violência, e 
reservado em primeiro lugar para a nobreza, sobretudo os oficiais, e depois também os 
civis de classe média e status suficientemente elevado. As pessoas de classes inferiores 
podem espaçar-se  sem cerimônia quando entram em conflito mútuo. Desde que não se 
machuquem seriamente, o estado nem se dá ao trabalho de averiguar o incidente. (ELIAS, 
1997, p.72) 

 

No caso de morte, as coisas seriam bem diferentes aos desprivilegiados. Esses 

conflitos formalizados foram marcantes na sociedade prussiana monárquica e também durante 

a Alemanha imperial. Os duelistas muitas vezes escapavam de punições por seus atos 

justamente por esse costume ser institucionalizado.  

Havia dessa forma, uma forte distinção entre os que faziam parte da boa sociedade, 

assim chamada por Elias (2010), e aqueles que formavam a parte inferior da pirâmide e assim 
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enxergavam-se. A própria Era Hitler é um bom exemplo da influência desse comportamento 

prussiano do século XIX. Havia o incentivo descontrolado à violência. 

No costume de duelar das classes altas, entre os jovens, havia o objetivo principal de 

testar a coragem e superioridade perante o oponente mais fraco:  

 
Costumava-se dizer que, para um oficial, era uma necessidade provar sua coragem em 
todas as oportunidades, e estar sempre a postos, de arma na mão, para defender seu 
próprio nome e o de sua família de sofrer quaisquer difamações da parte de outros. 
Também era dito que o duelo tinha grande valor educativo igualmente para os civis, como 
preparação para as responsabilidades a serviço da nação. (ELIAS, 1997, p.75) 

 

O sentimento de superioridade que tomou conta Alemanha nazista vem dessa época 

prussiana. O ideal alemão era inflexível, frio e calculista. Isso de deve, segundo diversos 

estudos, aos longos séculos de batalhas onde um ideal baseado numa fantasia de uma grande 

era, de um grande império germânico do passado – o Sacro Império – ocupava um grau 

privilegiado.   

 O duelo era apenas uma das estratégias de afirmação e sentimento de pertencimento a 

um determinado grupo social. As confrarias eram outro exemplo.  

Confrarias eram grupos de estudantes de universidades, formados por veteranos, mais 

velhos, que detinham certa autoridade sobre os recém-chegados. E elas deram sua 

contribuição para a formação do espírito e do habitus alemão da época.  

Durante o século XIX, as confrarias nacionalistas, lutaram por igualdade social, 

direitos democráticos e pela unificação alemã. De fato, essa união ocorreu, mas como já dito, 

pelas mãos da aristocracia militar e civil. Além disso, com o novo século vieram também as 

confrarias estudantis.  Nelas havia rígidos códigos e padrões de conduta pelos quais seus 

membros eram obrigados a passar como participar das acirradas competições de esgrima e 

combates por meio dos duelos.  

Valores como coragem e honra – herdados de códigos guerreiros europeus de séculos 

anteriores – eram constantemente incutidos e testados em seus membros. Essa foi uma das 

sementes que ajudaram a moldar o pensamento alemão do século XX e, consequentemente, 

do nacional-socialista e, claro, da famosa Juventude Hitlerista, responsável por manter a 

disciplina e a obediência dos jovens ao poder vigente.  

  Esse orgulho característico das altas classes pode ser comparado com o orgulho 

nacional existente entre as massas durante a Era nazista. O que o líder dissesse o povo dizia 

amém. 
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A Alemanha já vinha sofrendo, desde o final do século XIX e nos primeiros anos do 

posterior, processos e transformações no seu comportamento e modos de conduta. Uma delas 

foi o modo de se vestir das pessoas. Até o início do século XX, existia um código rígido para 

damas e cavalheiros da alta sociedade, relacionado ao vestuário, não só na Alemanha, mas em 

boa parte da Europa.  

Isso fica claro pelas palavras de um jornalista alemão da época, 1914, Fedor Van 

Zobeltitz, citado por Elias, que comenta, horrorizado, o processo informalizante dessa 

transformação em que até moças de família estavam incluídas: 
 
 

 As roupas de nossas damas tornaram-se não só picantes mas, aqui e ali, decididamente de 
péssimo gosto. No caso de senhoritas da chamada boa sociedade, mostrar as pernas até os 
joelhos a todo o momento requer uma desconcertante falta de recato. Vestidos como os 
que vemos hoje teriam sido impossíveis há vinte anos. (ELIAS, 1997, p.87) 

 
Dentre os benefícios e prazeres de se fazer parte de uma confraria, estavam: 

 
 
 Participar das noitadas de bebedeiras e cantoria das velhas e tradicionais canções quando 
a crescente e ruidosa jovialidade é induzida pela cerveja, o desfile em indumentária de 
gala, com suas insígnias e coloridos estandartes em ocasiões cerimoniais, o sentimento de 
ser superior às massas e o orgulho de ser aprovado em difíceis exames que o colocam no 
caminho ascendente e de pertencer, assim, a uma elite. (ELIAS, 1997,p.95) 

 
 

As longas bebedeiras promovidas pelos veteranos – estudantes mais velhos que já 

freqüentavam tais confrarias há um bom tempo e que haviam adquirido respeito entre os 

demais – faziam parte da conduta estudantil e aquele que se negasse a participar sofreria 

drásticas consequências, tais como ser tido como inferior e fraco pelos colegas, bem como até 

ser expulso do grupo. Os veteranos submetiam os calouros a rituais de bebida para que 

levassem ao limite a coragem, resistência e obediência.  

Esse espírito formou as primeiras gerações alemãs do século XX onde sentimentos 

como medo, violência, coragem, orgulho e até vingança foram marcantes. Esse quadro 

contribuiu decisivamente para tornar não só o poder militar alemão, mas boa parte da 

consciência da nação mais rígida e forte. Por exemplo, a cada vez que um veterano de uma 

confraria nos rituais de bebedeira erguesse o copo como brinde a um calouro, este teria que 

beber o copo até o final. Se aguentasse os diversos brindes feitos em seu nome, era aceito. 

Dessa forma, adquiria aos poucos o respeito do grupo.   

Nota-se que apesar do alto grau de violência incutido nas confrarias, esses duelos eram 

necessários para que o bom alemão se tornasse mais forte. Havia o sentimento ardente de ser 
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vitorioso perante o adversário que, derrotado, era tido como fraco. Alguma semelhança nisso 

tudo com os preceitos nacionais-socialistas, deve ser entendida não como mera coincidência, 

mas como total influência desse comportamento alemão do final do século XIX. 

As punições para os jovens que transgredissem as leis de uma confraria – não 

participar das bebedeiras, mostrar medo e pavor diante de um duelo, desrespeitar um veterano 

ou até uma dama, não ser comedido em seus atos e palavras – eram altamente severas e 

prejudiciais. Poderiam até ser expulsos do grupo e isso era algo desesperador. Você estar fora 

de uma confraria significava estar à margem da sociedade, fora do habitus superior e reinante. 

Dessa forma, sua identidade própria estava arruinada, bem como seu amor-próprio, 

benefícios, enfim. 

Essa ideia de fazer parte do todo, de uma coletividade, no caso de um grupo que se via 

superior as demais classes sociais, era então uma marca alemã já no século XIX e não algo 

exclusivo do pensamento de derrota pós Primeira Guerra. 

Os objetivos dessas instituições eram preparar o estudante para a vida e seus desafios, 

bem como formar sua mente baseada em determinados valores – força, dureza, disciplina e 

autocontrole – e selecionar as estruturas de personalidade mais capazes: 
 

As confrarias estudantis nas universidades alemãs preenchiam assim uma lacuna [...] A 
vida na confraria exigia definitivamente obediência e subordinação aos membros mais 
antigos, mas os recém-chegados eram tratados com um pouco mais de indulgência no 
começo; havia um certo período de lua-de-mel para os “calouros”[...] Ofereciam 
companhia e bom convívio social ao indivíduo, uma profusão de coisas a fazer e, na 
forma dos “veteranos”, a promessa de uma rede de boas ligações mais tarde, muito útil 
para a sua futura carreira (ELIAS, 1997, p.93-94).  

 

2.2 A violência psicológica  

 

O que se vê ao longo da história das nações e das guerras durante séculos na Europa é que 

a violência e o uso da força foram amplamente usados. Ocorre que em potências que tiveram 

sua unificação mais cedo e, dessa forma, tornaram-se mais desenvolvidas, como a França, 

Inglaterra e Espanha, por exemplo, com o passar das décadas a partir do século XIX, houve 

um entendimento de quando deveriam e quando não deveriam usar da violência e da guerra 

para se relacionar com outras nações. A isso podemos chamar de uma evolução positiva nos 

tratos diplomáticos.  

Na Alemanha, esse amadurecimento de quando era certo ou não usar a força bruta frente a 

seus países vizinhos não acompanhou a evolução – e nem poderia. Entende-se por quê. Não 

era ainda, na primeira metade do século XIX, unificada e, sendo assim, não possuía uma 
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constituição única. Havia diferenças em todos os sentidos entre os diversos reinos que 

compunham a região germânica. Os alemães assim enxergavam, na virada para o século XX, 

as relações diplomáticas: 
 

Quando os próprios alemães se tornaram, por um breve período de tempo, mais fortes e 
mais poderosos, sua tradição de crenças e comportamento encarnou uma tendência 
pronunciada para ver as relações entre nações como nada mais que uma política de força 
(ELIAS, 1997, p.324). 

 

E é esse uso de violência gratuita presente na Alemanha que vemos no objeto deste 

trabalho, nas principais cenas analisadas de O Julgamento em Nuremberg, onde o personagem 

Herr Rolfe mostra indiretamente a presença do estilo frio, e por vezes violento – não físico, 

mas bastante psicológico – de ser da maioria dos alemães, seu modo de pensar, seu caráter. O 

habitus germânico era assim: você tinha que estar a serviço da nação a qualquer momento.  

Vemos isso no personagem também – ele defendeu o seu réu a qualquer custo. Se você 

era capaz de colocar a própria vida em jogo pela família e se o nacional-socialismo pregava 

que a família era a grande Alemanha, você deveria então estar totalmente a serviço dela. Essa 

conduta tomou bom tempo nos longos discursos nazistas proferidos por todo o país nas 

décadas de 1930 e 1940.  

  

2.3 Nacionalismo, a origem do “mal”  

 

O embrião do nacionalismo alemão no século XX na Europa foi originado pela classe 

média que, agora poderosa, absorveu os comportamentos aristocráticos e uniu-os aos seus já 

existentes. Como era um estrato social de poder recém-chegado à elite, precisava se 

autoafirmar de alguma maneira. Eram comerciantes e burgueses ricos que vinham de famílias 

que outrora fizeram parte do grupo que não tinha privilégios políticos. Eles tinham então, 

necessidade de transformar seu modo de comportamento, incluindo o código militar em suas 

ações. 

O termo nação e seus desdobramentos – nacionalismo, pátria, unidade nacional, etc – 

ganharam força nesse século com a multiplicação de estudos teóricos e debates em torno de 

uma área social que favoreceu a divisão de reinos e governos em nações, em unidades: a 

economia. Os estudos dessa área começaram por volta de 1830 e daí se expandiram.  Eles 

podem ser percebidos pela ideia que Friedrich List, economista alemão da época, tinha: 
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Para List, a tarefa da economia – que os alemães desde então tenderam preferencialmente 
a chamar de “economia nacional” (Nationaloekonomie) ou de “economia do povo” 
(Volkswirth-schaft) à “economia política” – era a de “realizar o desenvolvimento 
econômico da nação e preparar sua entrada na sociedade universal do futuro 
(HOBSBAWM, 2011, p.41-42).    

 

Essas reflexões sobre o que ao certo era o conceito de nação não existiam antes do século 

XIX. Isso se deve ao fato de que antes do liberalismo econômico – a semente do capitalismo 

que atingiria as grandes potências desenvolvidas – o que imperava nas relações comerciais 

dessas nações era o mercantilismo e seu sistema colonialista.  

Com o surgimento de estudos sobre o liberalismo como o de Adam Smith, diversas 

reflexões sobre economia vieram à tona. Junto com elas, os conceitos de nação, território, 

fronteiras, liberdade e claro, propriedade privada. Sob o estudo desse famoso pensador e de 

outros é que surgiu possivelmente um primeiro conceito de nação.  

Segundo Eric Hobsbawm (2011), na primeira edição do dicionário espanhol de 1726, a 

palavra pátria ou, no uso mais popular tierra, a “pátria”, significava apenas o lugar, o 

município ou a terra onde se nascia ou qualquer região, província ou distrito de qualquer 

domínio senhorial ou Estado. (HOBSBAWM, 2010 p.28).  

Porém, a partir dos anos 1850, já podia ser encontrado sentimentos nacionalistas com 

caráter étnico, onde as pessoas se identificavam como sendo de um mesmo ethos por meio da 

cor da pele e da origem: 
 
O nacionalismo étnico recebeu reforços enormes: em termos práticos através da crescente 
e maciça migração geográfica; na teoria, pela transformação da raça em conceito central 
das ciências sociais do século XIX [...] a velha e estabelecida divisão da humanidade em 
algumas poucas “raças” que se diferenciavam pela cor da pele passou a ser elaborada 
agora em um conjunto de diferenciações “raciais” que separavam pessoas que tinham 
aproximadamente a mesma pele clara, como “arianos” e “semitas” ou, entre os “arianos”, 
os nórdicos, os alpinos e os mediterrâneos (HOBSBAWM, 2011, p.131).  

 

Ainda segundo ele, até 1884, a palavra tierra não era vinculada a um Estado e até 1925 

era raro existirem sentimentos de um patriotismo moderno na Europa, onde a pátria era vista 

como “a nossa própria nação”, uma unidade de massa como dizia Adolf Hitler.  

Havia um entendimento de que somente grandes territórios – fossem eles compostos de 

vários grupos étnicos e linguísticos ou não – com vastas regiões podiam “tornar-se” ou ser 

chamados de nação (HOBSBAWM, 2011, p.48). Porém, também havia o fato de potências 

como a França e a Grã-Bretanha serem um exemplo disso.  

De acordo com Hobsbawm (2011), havia três critérios básicos que determinavam a um 

povo ser ou não considerado uma nação: sua ascensão histórica com um Estado existente ou 
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com um Estado de passado recente e durável; a existência de uma elite cultural largamente 

estabelecida, com a existência de um vernáculo administrativo e literário escrito; e creio, a 

mais importante delas, a capacidade para a conquista: 
 

Não há nada como um povo imperial para tornar uma população consciente de sua 
existência coletiva como povo, como bem sabia Friederich List. Além disso, no século 
XIX, a conquista dava a prova darwiniana do sucesso evolucionista enquanto espécies 
sociais (HOBSBAWM, 2011, p.49-50).  

 

O ideal alemão era inflexível, frio e calculista. Isso de deve, segundo diversos estudos, aos 

longos séculos de batalhas onde um ideal baseado numa fantasia de uma grande era, de um 

grande império germânico do passado – o Sacro Império – ocupava um grau privilegiado.  

Um bom exemplo da influência desse comportamento prussiano – de normas rígidas 

como a disciplina e uso da força física e verbal – do século XIX foi a forte característica do 

povo alemão na Era Hitler.  

Havia o sentimento de pertencer a uma massa central que, munida de força física e 

mental inabaláveis, poderia conquistar novos e espaçosos terrenos para o estabelecimento da 

raça ariana.   

As características que validavam esse nacionalismo eram a etnicidade, a religião, o 

território, a cultura, a língua, a história, enfim. Com o desenrolar de diversos acontecimentos 

político-sociais ao longo do século XIX, na sua segunda metade houve uma intensificação 

desses debates: 
 
 De 1880 em diante, o debate sobre a “questão nacional” tornou-se sério e intensivo, 
especialmente entre os socialistas, porque o apelo político dos slogans nacionais para as 
massas de votantes potenciais e reais, ou para os que apoiavam movimentos políticos de 
massa, era agora objeto de uma preocupação prática e real  (NACIONALISMO, Nações 
e, 2011, p.55). 

 

O nacionalismo e como a população de uma sociedade se enxergava perante ele, só 

ganharam importância a partir da década de 1880. No início do século, o nacionalismo era 

visto de uma forma muito superficial. Por certo, nem era levado em conta no trato de uma 

sociedade. Com as sucessivas guerras e mudanças que esses conflitos provocaram nos mapas 

europeus, a importância de definir territórios, de defendê-los, da identidade de um povo e de 

seu sentimento de pertencimento cresceu exponencialmente até seu auge que, creio, tenha 

sido nos anos 1930, 1940 e 1950 do século XX. 
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Historicamente, surgiram durante o século XIX, dezenas de novos estados-nações. E para 

isso, três grandes movimentos foram fundamentais para a eclosão dos movimentos 

nacionalistas iniciais, aqui cronologicamente definidos: a Revolução Francesa – a origem de 

tudo – as duas grandes Revoluções Industriais e, como consequência direta destas, a guerra 

civil americana que já reivindicava sua independência, sua nacionalidade.  

O que fez da primeira metade do século XX o auge do nacionalismo foram, 

provavelmente, duas características de se identificar e se expressar nas sociedades modernas 

em que surgiram: a comunicação de massa – representada pela imprensa, rádio e cinema – e a 

capacidade dessa comunicação de transformar símbolos nacionais em parte da vida de todo e 

qualquer cidadão, rompendo dessa forma, com as divisões entre esferas privada e local para as 

esferas pública e nacional.   

E além desses meios de comunicação, o esporte adquiriu uma utilidade importantíssima 

mo período entre-guerras, na medida em que representava – e até hoje representa – um 

espetáculo de massa onde times simbolizam as disputas entre os Estados-Nações.  

Os próprios jogos olímpicos de 1936 nos dão outro exemplo de potencial que o esporte 

tinha já naquela época de servir como ferramenta nacionalista para que os países se 

defrontassem sadiamente e mostrassem ao Mundo o seu nós-ideal. No filme Olympia, de 

1938, dirigido pela alemã Leni Riefensthal sobre as olimpíadas de 1936 em Berlim, se 

percebe claramente o papel propagandístico tanto do esporte quanto da sétima arte. Fica 

evidente a intenção da diretora de exaltar a “raça ariana” em detrimento das demais. Nas 

cenas do filme, símbolos e signos nazistas são mostrados por toda parte. O pioneirismo dessa 

obra se dá de diversos modos: era colorido – algo inovador para a época – e havia a presença 

do uso de ângulos, enquadramentos, efeitos de sombra e luz específicos para idolatrar a 

cultura alemã e seu Führer.  

Em Olympia, a propaganda na verdade ali contida serve – como em outros filmes com 

esse objetivo com alguns da Rússia – para mexer com o imaginário, mas não necessariamente 

para mostrar verdades. O jovem alemão, loiro de olhos azuis era tido como o mais forte, mais 

veloz, a raça superior dentro do esporte.  

Mas a história mostrou que quem levou de fato três medalhas de ouro nas provas de 

atletismo daquele ano, sendo o melhor, foi um americano, de cor negra, chamado Jesse 

Owens. Segundo Eric Hobsbawm (2011):  
 

Entre as guerras, porém, o esporte internacional tornou-se, como George Orwell logo 
notou, uma expressão de luta nacional, com os esportistas representando seus Estados ou 
nações fundamentais de suas comunidades imaginadas [...] A Copa do Mundo foi 
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introduzida no meio futebolístico e, como demonstrou o ano de 1936, que os Jogos 
Olímpicos se transformaram indubitavelmente em ocasiões competitivas de 
autoafirmação nacional [...] O indivíduo, mesmo aquele que apenas torce, torna-se o 
próprio símbolo de sua nação (HOBSBAWM, 2011, p.171).  

 

 

2.4 Primeira Guerra Mundial  

 

O habitus alemão sofreu uma evolução significativa a partir do fim da Primeira Guerra 

Mundial – primeiro grande conflito na história da humanidade, de 1914 a 1918, que envolveu 

tantas nações ao mesmo tempo e ceifou milhões de vidas num curto período – pois em tempos 

de crise as transformações se tornam evidentes. Nessa grande guerra lutaram de um lado a 

Tríplice Aliança – formada em 1882 por uma Alemanha unificada, rápida e industrializada, 

Áustria-Hungria e Itália.  

Até 1916, a Alemanha esteve forte na guerra e poderia dar esperanças de sair vitoriosa. 

Porém, a partir desse ano, os gastos com a indústria bélica, a fome e miséria e as greves que 

começaram a eclodir no país no ano seguinte – influenciadas pela revolução socialista de 

1917 na Rússia – juntamente com a falta de mão de obra nos postos de trabalho, fazem eclodir 

uma crise econômica e social alarmantes. 

Em 1917 ainda restavam algumas parcelas de esperança numa vitória alemã. Mas com 

a entrada dos Estados Unidos – uma potência nova no cenário mundial e bastante 

desenvolvida – ao lado da França e Inglaterra, fornecendo-lhes total apoio econômico e 

logístico como ajuda médica, financeira e empréstimos, as chances para os alemães 

desapareceram. Além disso, a população deste país se divide entre os que queriam a paz e os 

que desejavam lutar até a morte.  

 Como se sabe, os alemães, derrotados, foram tidos como os grandes culpados pelo 

conflito. A tradição alemã continuou seu curso em torno de códigos morais centrados na 

disciplina e submissão – nem sempre por todos os estratos sociais – ao poder vigente, mas 

num contexto social diferente: a monarquia havia caído, a república, fora instaurada.  

A existência dessa nova maneira de comandar, com a presença de partidos políticos e 

a legitimidade da democracia parlamentar mudavam o cenário político que até então havia se 

instalado.  

Porém, a derrota na guerra e posteriormente a crise econômica de 1929 deram chances 

aos portadores da antiga – e ainda muito presente – forma política de tomar o poder, iludir o 

povo e provocar a Segunda Guerra: 
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Sobretudo em tempos de crise, as pessoas são induzidas, através de reforços recíprocos, a 
exagerar cada vez mais as exigências de suas “vozes interiores”, suas crenças e 
convicções, seus princípios morais, ideais e seja o que for, e a obedecer-lhes de um modo 
cada vez mais intransigente. Em tal situação, grupos, movimentos sociais ou nações 
inteiras podem ser colhidos na dinâmica de escalada que acentua de forma crescente suas 
fantasias coletivas, redundando num comportamento cada vez mais cego para a realidade 
até que, finalmente, ocorre a grande colisão a qual – usualmente com elevada perda de 
vidas humanas – os faz descer de volta à terra (ELIAS, 1997, p.305).   
 

 

Simultaneamente a esse clima político, recai sobre a Alemanha o Tratado de Versalhes 

– acordo imposto pelos vencedores, Inglaterra e França principalmente – considerado pelos 

alemães a maior humilhação sofrida até então. Essas informações detalhadas acerca das 

imposições do Tratado de Versalhes são fundamentais para entendermos o quando o ethos e a 

identidade nacional alemã foram atingidos. O que se veria no decorrer dos anos é que a 

Alemanha pagou apenas parte dessas imposições, descumprindo outras.  

Anos depois, na década de 1930, os partidos de direita, dentre eles o nazista, se 

valeriam das humilhações do tratado para buscar apoio entre a classe média e as massas. A 

explicação era a derrota na Primeira Guerra não era fruto da eficiência dos vencedores, mas 

da ação dos social-democratas, considerados traidores internos da Alemanha, fracos ao assinar 

o acordo e que isso era obra de uma “conspiração judaico-francesa”.  

Ao término do conflito Primeira Guerra, já era possível perceber – durante as 

negociações de paz, por exemplo – sentimentos nacionalistas mais inflados. Poucos anos 

depois surgia na Itália – como pioneira desse estilo moderno e autoritário – um nacionalismo 

com forte mobilização de ex-oficiais e civis de classe média para a contra-revolução. Surgia o 

fascismo de Benito Mussolini, um regime autoritário de extrema direita que começou em 

Milão e se espalhou por todo o país a partir de 1922 e que serviria de modelo para outras 

ditaduras como a de Hitler que veremos mais adiante.  

A derrota na Primeira Guerra atingiu em cheio o orgulho nacional alemão. O nacional-

socialismo se originou desse sofrimento, delegando culpas pelo fracasso na guerra a judeus, 

comunistas e marxistas.  

A violência dessa época se dirigiu principalmente ao Tratado de Versalhes e à negação 

de que o conflito havia abalado o orgulho nacional: 
 

Havia muitos fatores que favoreceram o extremismo dos movimentos sociais alemães nas 
décadas de 1920 e 1930. Um dos mais poderosos dentre eles foi a tentativa de evitar, a 
qualquer custo, o choque de reconhecer a posição alterada da Alemanha, e o desejo 
veemente de reverter o processo de desenvolvimento que estava ameaçando mergulhar a 
Alemanha no status de potência de segunda ou terceira categoria. Em parte, a tentativa 
resultou desvairada e bárbara porque, em comparação com o ideal, com o sonho do 
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império que os nacional-socialistas se propunham restaurar, os recursos efetivos da 
Alemanha já eram muito pequenos (ELIAS, 1997, p.310).  

 

Nesse período entre guerras, o que se notava era um nacionalismo de Estados-Nações que 

havia sido reforçado pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. Dentre elas, havia, em 

sua melhor encarnação, o fascismo.  Esse movimento, como já dissemos, mobilizou as massas 

e a burguesia, apavorada com a revolução social que explodia no país. Essa revolução havia 

ocorrido primeiro na Rússia e tentava se alastrar, aos poucos, para outras nações.  

O fascismo – que se percebe na Alemanha de Hitler, na Espanha de Franco e em Portugal 

com Salazar – visava angariar principalmente o apoio de camponeses e operários.  

Existia em seu programa uma defesa pelas classes desfavorecidas, mas por outro lado, 

culpava os inimigos de fora e os “traidores de dentro” pelo fracasso ou derrota do país na 

guerra.  

De acordo com o estudioso Norbert Elias, um dos principais fatores que contribuíram para 

o surgimento de movimentos nacionalistas baseados na violência, num orgulho nacional de 

pura fantasia foi, no caso da história alemã, “o lento declínio da Alemanha brevemente 

interrompido em 1871 pela implantação do Segundo Reich (1997)”. Esse período em que a 

realidade do florescimento alemão condizia com a autoimagem que os alemães tinham de si 

durou até 1918. No período posterior à guerra, o ethos alemão voltou ao estágio anterior a 

1871: uma fantasia a respeito do nós-ideal que o cidadão tinha de si.  

Independentemente disso, o que se deve ficar claro para que o leitor entenda os caminhos 

que deram passagem ao partido nazista ao poder, foi o estilo de política alemão. Ele era, desde 

séculos passados, voltado exclusivamente ao uso da força bruta para resolver problemas 

sociais:  
 

Durante séculos, os alemães tinham estado expostos a ataques e invasões por príncipes e 
estrangeiros. Como membros de um conglomerado de estados relativamente fracos, 
tinham amplas oportunidades para observar como outros usavam seu poderio superior e 
com que crueldade frequentemente o faziam. E o fato de que primeiro a Prússia e depois a 
própria Alemanha deveram sua ascensão em considerável medida a uma série de vitórias 
militares – o que foi importante para a sobrevivência de uma aristocracia guerreira e 
latifundiária como grupo de elite – consolidou essas tendências na tradição alemã de 
crenças e comportamento (ELIAS, 1997, p.323).  

 

O que fica claro para quem analisa e pesquisa essa época social pela qual a Europa 

passou – as primeiras décadas do século XX – é que os movimentos nacionalistas, os surtos 

tecnológicos, as invenções dessa Nova Era, resultaram na Primeira Guerra e, como 

consequência de tudo isso veio depois uma devastadora crise econômica que jogou o Mundo a 

beira de um novo e intenso colapso chamado Segunda Guerra mundial.    
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2.5  República de Weimar, Nazismo e a Segunda Guerra Mundial  

 

Este novo cenário político instaurado na Alemanha em 1918, com a derrubada do 

império de Guilherme II e com a amarga derrota na Primeira Guerra, mudou completamente o 

cenário social alemão. É necessário dizer que tal conflito foi fundamental para que as coisas 

chegassem ao ponto que chegaram.  

A Alemanha – junto com a Itália – havia se unificado tardiamente e, dessa forma, não 

conseguiu acompanhar as duas maiores potências da época – Inglaterra e França – na 

conquista colonial na Áfria e Ásia. 

Apesar de ter se tornado um Estado-Nação invejável já no ínicio do século XX, com 

considerável produção industrial e, de certa forma, ser temida militarmente em meados de 

1914, a Alemanha sentia necessidade de expandir seu território. Na verdade, esse sentimento 

econômico e expansionista fazia parte do clima político entre as nações europeias. E prova 

disso é o interesse e disposição dos alemães em servir à pátria:  
 

O cidadão comum, sacudido pela onda nacionalista que avança por vários países da 
Europa, vê na guerra uma oportunidade de abraçar a causa nacional e defender a pátria 
dos inimigos externos, uma ocasião única em que ele pode se sentir útil e viril, uma 
experiência que o faz realmente ativo (DIEHL, 1996, p.21).  

 

Feito isso, em 1918 integrantes do partido social-democrata, o mais poderoso na 

época, criam um governo provisório composto de seis membros, elegem indiretamente um 

Chanceler – primeiro ministro – e transferem a capital do país de Berlim para a cidade de 

Weimar, pois acreditavam que o governo estaria melhor protegido.  

O objetivo desse novo governo era agora, mais do que qualquer outra coisa, combater 

a Liga Spartakista, composta por comunistas como Karl Liebknetcht e Rosa Luxembmurgo  

com o apoio de monarquistas e conservadores. O que se vê é uma luta sangrenta que 

perseguiu os comunistas de todo o país. A intenção – que se mostrou atingida – era 

implementar na Alemanha uma democracia-parlamentar e não um socialismo à moda russa.  

Segundo Paula Diehl (1996), em 10 de novembro, o chanceler Friedrich Ebert fez um 

acordo com militares dando a eles mais poderes para controlar as ações da liga comunista.  

As lutas se seguiram até 1919, mas desde dezembro do ano anterior a vitória dos 

social-democratas já estava assegurada. O governo de Weimar agiu com eficiência: fechou 

jornais, prendeu e matou suspeitos, além de ter caçado os líderes da revolução. Como 

consequência dessas ações, ocorreu uma ruptura no governo e os social-democratas 
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independentes se desligaram de Weimar. Junto a isso, em janeiro de 1919 foram assassinados 

os líderes comunistas Karl Liebknetcht e Rosa Luxembmurgo. 

Pode-se dizer que a República de Weimar trouxe alguns avanços para a Alemanha, por 

mais parcos que tenham sido. Os social-democratas, no poder, acabaram fortalecendo os 

militares, dando apoio a eles e tornando-os indispensáveis. As monarquias germano-

prussianas foram varridas para sempre e, com essa nova maneira de governo, abriu-se mais 

espaço para novas propostas políticas.  

Para o povo alemão, que não estava acostumado a um sistema político pluripartidário, 

como era o caso da República de Weimar – onde debates e diferenças ideológicas deveriam 

ser resolvidas com diálogos – tal democracia era vista como não sendo parte de sua herança 

social:  
Ainda se podia ouvir, nas décadas de 1920 e 1930, frases como: “Sem monarquia, surge a 
anarquia”. Encontrava-se muita gente de educação superior e culta, que dizia com um 
sorriso esperto: “A democracia parlamentar pode ser muito boa para americanos e 
britânicos, mas não serve para nós. É não-alemã. Precisamos é de um homem forte que 
nos mantenha disciplinados e na ordem” (ELIAS, 1997, p. 284).  

 

Com os tropeços ocorridos durante esse período que vai até 1933, estouram pelo país 

algumas tentativas de golpes de direita que propunham a derrubada da República, o abandono 

dos cumprimentos ao Tratado de Versalhes, a união nacional, dentre vários outros pontos.  

Voltando à questão da dificuldade de se manter uma república sadia e estável na 

Alemanha nos anos 1920, o principal motivo para que, ao invés de haver discussões e debates 

políticos equilibrados entre os partidos e, dessa maneira, uma evolução contínua da cidadania, 

havia por parte da população repulsa por esse estilo político, era o fato de que essa mesma 

população – oriunda, lembremos aqui, dos antigos estados fragmentados como a Prússia, por 

exemplo – estava acostumada, e via como normal, uma tradição autocrática. Ou seja, para o 

ethos alemão da época, o comum e bom não era a existência de vários partidos disputando o 

poder e sim a necessidade de novamente existir um líder – Bismarck já o tinha sido e 

posteriormente o rei Guilherme II – forte, rígido, mentalmente determinado a não romper essa 

longa tradição e a dar sequencia ao monopólio estatal da violência com exigência de 

disciplina e principalmente da subordinação cega e confortavelmente ilusória no 

comportamento alemão.  

Foram muito uteis nas tentativas de golpes contra a República o apoio dos Freikorps – 

grupos paramilitares formados por ex-combatentes da Primeira Guerra e que usavam da 

violência e brutalidade em suas ações – e pelo exército nacional para atingir seus objetivos 

políticos.   
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O ano de 1925 parecia trazer no horizonte um novo tempo de prosperidade, 

semelhante aos anos anteriores a 1914. A fome e miséria estavam caindo, os empregos 

aumentando e a inflação sob certo controle. Mas esses bons tempos duraram somente até 1929 

quando a quebra da Bolsa de Nova Iorque trouxe uma nova crise econômico-social que deu 

total apoio e espaço para que o nacional-socialismo de Hitler subisse ao poder e conduzisse a 

Alemanha. 

Com a crise que varreu países capitalistas da América, Europa e Ásia, velhos 

fantasmas voltavam a assombrar os alemães: o desemprego e a inflação. Esse era o clima 

social: 
Com o insucesso de Weimar, os movimentos extremistas começam a ganhar força na 
política alemã. Os partidos Nacional-Socialista e Comunista tornam-se cada vez mais 
radicais, apostando o máximo em suas propagandas. Tendências ideologicamente opostas, 
mas que se parecem muito na forma de organização, elas catalisam as pressões e os 
conflitos da época [...] A competição leva a confrontos de rua principalmente em Berlim, 
pois tanto comunistas como nazistas já treinam seus grupos paramilitares. (DIEHL, 1996, 
p.36).  

 

Em 30 de janeiro de 1933 Adolf Hitler é empossado como Chanceler da Alemanha, 

dando início para um caminho sem volta rumo ao totalitarismo e a uma nova guerra mundial. 

O partido nazista era, pela primeira vez, naquele ano o maior e mais poderoso do parlamento 

– e do país claro – com o apoio dos capitalistas alemães e da burguesia, que ajudaram a 

sustentar e manter a força e o movimento nazistas.  

Aos poucos, a Alemanha começou a caminhar para o totalitarismo. Por todo o país, 

jornais comunistas e social-democratas foram fechados e os demais ficaram subordinados às 

vontades do novo governo.  

É fundamental ressaltar também que já em 1933 o nazismo abriu uma frente de 

combate contra os judeus, considerados os seus piores inimigos. Logo que subiu ao poder, 

Hitler ordenou o famoso “Dia do Boicote” em primeiro de abril daquele ano, onde a 

população foi incentivada a não mais frequentar médicos, advogados, vendedores, 

comerciantes ou ainda qualquer tipo de profissional ou estabelecimento que fosse judeu.  

Um ano depois, em 1934 Paul Von Hindenburg morre e com ele se vão os anos 

democráticos da República de Weimar para dar entrada ao totalitarismo frio na Alemanha. A 

morte do presidente caiu como uma benção a Hitler pois, a partir daquele momento o tapete 

vermelho nazista estava estendido e o país praticamente a seus pés.  

O nazismo foi o período ditatorial na Alemanha tem início em 1933 e até 1945 

transforma o país num dos mais fortes e temidos do planeta, mas também, ao final do conflito, 

numa nação cheia de escombros e entulhos, caos e desordem social e econômica por todo seu 
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território. O comando durante esse período ficou nas mãos do nazismo e da crença nacional-

socialista. O orgulho nacional explorado por essa ideologia do se baseava na tentativa de 

restabelecer o império que um dia a Alemanha havia sido. Nesse império, segundo a ideologia 

nazista, só habitava a melhor das raças – declarada de forma quase inacreditável em Minha 

Luta como a que originou a humanidade. Era a raça ariana. 

Não havia espaço para os “inferiores”, para o “veneno” comunista e judeu. Esses 

conceitos são tão cruéis que podemos nos perguntar como foram absorvidos e aceitos pela 

população alemã. Ocorre que num período de crise como a que varreu a Alemanha após 1918 

– onde miséria e fome conviveram juntas – as massas querem o quanto antes uma solução, 

resultados práticos para que o sofrimento todo acabe. Adolf Hitler apenas falou o que o povo 

queria ouvir e não o que ele precisava ouvir. 

Essa violência característica do estilo do ethos guerreiro alemão foi aumentada com a 

perseguição aos judeus – ponto fundamental desse referencial teórico, pois é abordado em O 

Julgamento em Nuremberg – tanto na Alemanha quanto nos territórios ocupados durante a 

Segunda Guerra.  

Tentando justificar seu ódio pelos judeus e demais culturas tidas como inferiores, 

Hitler baseou suas conclusões em leis da natureza, como se elas pudessem ser literalmente 

aplicadas à humanidade.  

Escreveu esses pensamentos de forma grotesca como se pode ver na citação abaixo. 

Um erro que resultou numa doutrina insensível e calculista: 
 

Cada animal só se associa a um companheiro da mesma espécie. O abelheiro cai com o 
abelheiro, o tentilhão com o tentilhão, a cegonha com a cegonha, o rato campestre com o 
rato campestre, o rato caseiro com o rato caseiro, o lobo com a loba [...] O papel do mais 
forte é dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando assim a grandeza 
própria. Somente um débil de nascença poderá ver nisso uma crueldade, o que se explica 
pela sua compleição fraca e limitada (HITLER, 1962, p.185-186)  

  

Nesses primeiros meses de governo, judeu nenhum se preocupava com os insultos 

nazistas quando ao seu modo de vida e de pensamento, pois achava que não passariam de 

ameaças e meras palavras, usadas para que os nazistas subissem ao poder.  

Infelizmente estavam errados, pois cada promessa de exclusão e isolamento 

pronunciadas por Hitler foram aos poucos cumpridas:    

 
Em 1935, o uso de piscinas públicas é proibido para todos os judeus. Após a volta do 
congresso de Nuremberg, em setembro, Hitler aprova uma lei que retira dos judeus 
nascidos na Alemanha a cidadania germânica [...] Um ano depois, com base nessa mesma 
lei, o governo nacional-socialista consegue proibir a participação de judeus alemães nas 
competições olímpicas (DIEHL, 1996, p.70).   
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O ano de 1933 foi provavelmente o mais importante da Era Hitler, pois firmou as 

bases para que a ideologia do movimento nacional-socialista tivesse sucesso.   

Nesse ano o parlamento, já sob comando nazista, aprovou um pacote político que 

concedeu ao poder executivo toda a liberdade para criar, alterar e até invalidar as leis 

vigentes. O chanceler ganhou mais autonomia, tendo poder até de decidir sobre a política 

externa da Alemanha.  

Em março de 1933, Hitler cria o Ministério da Propaganda – órgão que foi até 1945 o 

responsável por controlar todo o cenário cultural alemão: peças de teatro, museus, sessões de 

cinema, livros, jornais e o rádio ficaram sob rígida vigilância. Esse ministério foi, por toda a 

sua existência no período nazista, chefiada pelo jovem Josef Goebbels, o arquiteto da imagem 

do Fuhrer perante a nação. E obviamente que dentre esses meios de comunicação a sétima 

arte ajudou a moldar o habitus alemão da época de forma arrebatadora. 

Leni Riefensthal foi, sem dúvida alguma, a principal peça da importância que o 

cinema teve para o movimento nazista. Ela se tornou uma notável diretora, sendo lembrada 

até hoje por críticos, pois utilizou técnicas cinematográficas inteligentes como o 

enquadramento de baixo para cima – chamado de Contra Plongeé – nos discursos do Führer, 

o que simbolizava a grandeza do líder, seu poder de comando e ao mesmo tempo a submissão 

por ele desejada que seu povo deveria acatar. As principais obras desta diretora, que serviram 

de apoio para este trabalho foram o Triunfo da Vontade (1935) e Olympia (1938). 

A primeira obra se mostra como a mais emblemática, representante do que realmente 

foi o movimento nacional-socialista alemão para as massas. Ela retrata o 4º Congresso do 

Partido Nacional-Socialista Alemão – NSDAP – realizado entre os dias 4 e 10 de setembro de 

1934.  

Se esta obra fosse vista por alguém que nunca tivesse ouvido falar das crueldades e 

friezas da Alemanha nazista, com certeza se iludiria com as imagens e signos que nela são 

mostradas. Nas primeiras cenas, uma leve sinfonia é tocada. Um avião bimotor desce dos 

céus. É Hitler sendo ovacionado pela multidão. Discursos, paradas e desfiles monumentais 

são mostrados como um grande espetáculo: 
 

Leni Riefenstahl, a diretora, não poupou esforços em revelar um Hitler messias vindo dos 
céus, como também, preocupou-se em mostrar a receptividade da população, quase 
extasiada, ao seu líder. São várias as cenas em que o povo alemão homenageia e 
presenteia Hitler. Também merece destaque a maneira como que, o povo alemão é 
representado nessa película: jovem, saudável, forte, limpo e, evidentemente, loiro. A 
própria raça ariana. Nesse documentário é revelado de maneira clara e precisa as 
intenções do nazismo. Trata-se de um filme propaganda que estimula o apoio de cada 
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espectador ao Führer, reforçando a fusão da multidão com o seu chefe e o seu país. Tem-
se a impressão de que há uma harmonia social, que a população caminha para ser o 
exemplo de supremacia para toda a humanidade (FARO, 2008, n.11).    

  

Já a obra Olympia, lançada em 1938, retrata os jogos olímpicos sediados em Berlim no 

ano de 1936. Neste filme podem ser notadas as ideias, técnicas e estéticas utilizadas por 

Riefensthal para mostrar o culto ao corpo e à raça ariana, pontos fortes da ideologia nazista. 

Algumas cenas são bastante interessantes, como a que mostra a corrida de atletismo onde 

aparece o atleta americano Jesse Owens. De pele negra, ele se mostrou o melhor e mais veloz 

corredor daquela olimpíada. Como resultado, ganhou quatro medalhas de ouro. Uma 

curiosidade da história desse evento é que o líder nazista se recusou a cumprimentar e 

parabenizar o atleta.  

Junto a criação do ministério da propaganda, ocorrem eventos marcantes do período 

nazista. Uma delas é a famosa queima de livros ocorrida em 10 de maio de 1933, o que 

representou a intenção do novo governo de eliminar o que não fosse “apropriado para os bons 

costumes ou para o bem da sociedade”. O ministério da propaganda encorajou a população 

inteira, mas principalmente os jovens estudantes de escolas, bibliotecas e universidades do 

país a colocarem fogo em livros “não-germânicos” como forma de limpar a cultura alemã.    

Obras de escritores e poetas famosos foram queimadas em praça pública em 

montanhas de livros que viraram, a partir daquele momento, inimigos da nação. Outro ponto 

que foi posto em prática tão logo os nazistas subiram ao poder foi o de realizar mudanças na 

educação escolar alemã.   

Junto a essas transformações, havia a Juventude Hitlerista – uma consequência bem 

sucedida daquelas confrarias estudantis do século XIX – onde diversas atividades eram 

praticadas: aulas de ética e comportamento alemães, aulas de política e música, caminhadas, 

bem como a limpeza e arrumação do quarto ocupado pelo jovem nos acampamentos dessa 

instituição. A Juventude Hitlerista era estruturada em moldes militares onde a disciplina e a 

obediência eram as palavras de ordem. De acordo com Paula Diehl:  
 

Convocações para acampamentos – que chegam a durar semanas – e outras atividades de 
recreação são enviadas aos pais. Com uma programação intensa das 7h às 21h, os jovens 
dispunham de pouco tempo livre e os momentos solitários eram raros. Depois dos 
acampamentos, eles voltavam para casa, cada vez mais capacitados para “defender” a 
Alemanha nazista (DIEHL, 1996, p.67).  

 

De um modo geral, a história da Alemanha, desde a Idade Média até o início dos anos 

1930 está carregada de um declínio nos ideais nacionais, na perda desse orgulho e, dessa 

forma, na perda de significado e valor da autoimagem que os alemães tinham de si. Houve 
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nessa história momentos heroicos, de vitórias dos estados germânicos, de afirmação de seus 

orgulhos, mas forma poucos e esparsos. Porém, a partir de 1932, Hitler soube ressuscitar esse 

orgulho e elevá-lo ao topo da mais alta confiança alemã em si próprio. 

 Como bem diz a autora, a partir desse momento, a maioria dos estabelecimentos 

públicos alemães, ficaram restritos àqueles que não fossem judeus. Os casamentos mistos 

foram anulados e a parti daqui o governo passou a exigir que estabelecimentos judeus fossem 

marcados com uma Estrela de Davi, a estrela israelita, além do que os próprios judeus foram 

obrigados a usar em suas roupas uma estrela semelhante para que fossem identificados como 

judeus. Quem não cumprisse essas exigências, era severamente punido.  

Para que fique mais claro para o leitor essa parte da vida social alemã, é interessante 

que se lance mão do filme O Pianista, dirigido em 2002 por Roman Polanski.  

A partir de 1935, a situação judaica na Alemanha só piorou e a opressão se tornou 

intensa. Em novembro de 1938 entrou para a história a Noite dos Cristais. Na madrugada do 

dia 10, diversos estabelecimentos judeus foram depredados, saqueados e destruídos. 

Sinagogas foram incendiadas e até cemitérios judaicos profanados. Além disso, prisões e 

assassinatos foram realizados naquela madrugada e a pior de tudo: os prejuízos sofridos pelas 

vítimas deveriam ser arcados pelo bolso dos próprios judeus.  

O objetivo desse ataque promovido pelo governo era expulsar o “veneno judeu” da 

nação germânica. Passou a ser permitida, a quem quisesse, a saída de judeus do país, desde 

que levassem poucos bens materiais consigo. Poucos na verdade foram os que optaram pela 

fuga, pois a maioria não acreditava que Hitler fosse capaz de tanta brutalidade ou que fosse 

capaz de ir tão longe. Muitos judeus acabaram pagando o preço.  

Houve nessa história momentos heroicos, de vitórias dos estados germânicos, de 

afirmação de seus orgulhos, mas forma poucos e esparsos. Frente a esse choque, causado 

principalmente pela imposição do Tratado de Versalhes, se assentou na ideologia nacional-

socialista alemã a construção da ilusão de um novo império: o Terceiro Reich. Como isso se 

daria? Para Hitler e tantos outros que haviam estado nos campos de batalha na Primeira 

Guerra, pensar na derrota era algo devastador, portanto, para não sentirem a dor de ter seu 

orgulho nacional esmagado, negaram a realidade:   
 

A derrota era negada. Ela tinha sido causada por fraude, por perversa impostura, por 
criminosos, por uma conspiração, por uma “punhalada nas costas” das tropas 
combatentes, desferida por traidores internos. Uma verdadeira derrota jamais acontecera. 
Assim, foi suscitada a questão sobre como reerguer a Alemanha e torná-la grande de novo 
[...] Todo modo de pensar de Hitler [...] continuava ostentando um cunho pré-industrial. 
Ele pensava em primeiro lugar, e acima de tudo, na conquista de terras para a população 
ativa. “Conquistemos a Rússia. Escravizemos ou matemos a população nativa. 
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Colonizemos a terra com agricultores alemães e a Alemanha tornar-se-á a maior nação da 
Europa, na verdade, do Mundo. No futuro, será 250 milhões de alemães.” Esse era o 
sonho (ELIAS, 1997, p.327).  

 

Mas como os principais líderes nazistas conseguiram despertar ódio entre as tropas de 

assalto, entre os guardas e demais militares subordinados para que maltratassem e 

repudiassem friamente judeus, inimigos políticos, ciganos, eslavos e homossexuais? Como 

conseguiram convencer seus subordinados que comandavam os campos de concentração. 

Nada poderia abalar essa crença que só traria a realidade dos fatos ao final da guerra. 

Essas reflexões servem também para justificar os comportamentos ilustrados em Julgamento 

em Nuremberg, como por exemplo, o grau de subordinação entre os quatro réus, que com 

exceção de Ernest Janning, acreditavam de uma forma ou de outra que as leis raciais e 

antissemitas que legitimaram os assassinatos, por mais erradas que fossem, eram justificadas, 

pois não estavam – como seres subordinados ao Führer e ao nacional-socialismo – em 

posição de questionar. 

Deveriam cumprir a lei sem questionamentos e ficarem felizes por isso, pois eram 

levados a acreditar que era o melhor para a Alemanha e para a reconstrução do tão sonhado 

Terceiro Reich: 
Eles encontraram-se numa situação em que seu orgulho nacional e amor-próprio como 
alemães, humilhados e feridos pela prolongada fraqueza da Alemanha em comparação 
com outras potências, só poderiam ser satisfeitos se engolissem seu orgulho em relação 
aos seus governantes [...] O estado nacional-socialista foi a mais recente encarnação de 
uma tradição sumamente opressiva e tirânica de crença e comportamento, na qual era 
habitual exigir e esperar que, em tempos de crise nacional, os indivíduos se subordinasse 
de maneira incondicional [...] ao comando do Estado, que cumprissem o seu dever para 
com a “pátria”, sem olhar as consequências para si mesmos e para o futuro, mesmo que 
isso significasse sua própria queda ou catástrofe nacional (ELIAS, 1997, p.335). 

 

Esse ethos semi-reformado na Era Hitler precisava encontrar, como bem disse o autor 

referido, um bode-expiatório que fosse pretexto para legitimar suas crueldades e desejos de 

idolatrar a pátria. Se ainda não está claro porque numa Alemanha que poderia ter visto 

florescer uma república parlamentar em sua sociedade, ocorreu sua queda e a passagem para 

uma ditadura e assim à guerra, vale lembrar: 
 
Como animais ferozes, nações poderosas ou outras poderosas formações sociais tornam-
se perigosas ao máximo quando se sentem acossadas – quando farejam que o equilíbrio 
de forças lhes está sendo desfavorável, que os recursos de poder dos rivais e inimigos 
potenciais estão ficando maiores que os deles, que seus valores estão ameaçados e sua 
superioridade dissipando-se. Nas condições passadas e presentes da vida social humana, 
desenvolvimentos dessa espécie constituem uma das mais típicas e frequentes situações 
em que os povos são impelidos para o uso da violência; são uma das situações que levam 
à guerra (ELIAS, 1997, p.321).  
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A Alemanha e seus grupos mais atingidos pela Primeira Guerra – jovens militares 

sobreviventes – respirava esse sentimento de medo e insegurança. Precisavam o quanto antes, 

tentar trazer o império alemão de volta e assim não deixar que o orgulho e a identidade 

nacionais fossem manchados. Mas já havia sido. E as consequências passaram a não ser nada 

boas a partir de 1º de setembro de 1939.  

Além da crise social que abalava a Alemanha, um fator fundamental para a 

legitimação dos nacional-socialistas ao poder era o fato de que boa parte dos cidadãos 

alemães estava desesperada por uma saída que lhes tirasse da miséria que atingia, claro, não 

só seu país, mas toda a Europa. Eles, porém, assim como os cidadãos de outras nações não 

imaginavam que o ódio pregado aos alvos do nazismo – principalmente os judeus – e a 

violência verbal dos discursos proferidos por Hitler nos comícios pudesse um dia transformar-

se em atos práticos tão frios e inimagináveis. Os alemães achavam  

Havia também o conceito de herança racial sustentado na mitologia grega, romana e 

na dos antigos povos germânicos que estariam vivos na genética da raça alemã.  

Para muitos estratos como a burguesia e também o povo de baixa renda – representado 

por operários e camponeses – esse homem certo era, sem dúvida, Hitler. E não se importavam 

com algumas barbaridades que seu partido professava nos discursos contra minorias étnicas.  

O que levou os alemães a querer essa unidade era justamente o fato de que por séculos 

sua nação era nada mais que um amontoado de estados independentes, fracos, desprovidos de 

um líder forte. Nas promessas do Führer havia agora a possibilidade dos alemães terem enfim 

sua identidade nacional, seu orgulho assegurados perante as outras nações.   

Na verdade, não havia ainda nesse país a tradição de um comportamento parlamentar 

sólido – como em outras nações, apesar do apoio de alguns estratos sociais – onde a 

população se identificasse com os vários partidos, seus ideais, bem como por disputas de 

poder baseadas, não na violência, mas no voto. Tratava-se de uma nação com forte e longo 

passado autocrático. Em sociedades como a França, por exemplo, essa teocracia havia 

acabado muito antes que na Alemanha, além de ter sido o berço de uma revolução que trouxe 

ao Mundo civilizado, luz sobre os direitos que um cidadão deve ter incondicionalmente.  

Outro ponto crucial desse habitus era que, por ser instável, objetivava para a sociedade 

a perfeição, o alcance de um orgulho nacional inabalável. Fazer piada do estilo alemão, do seu 

modo de vida era tabu, motivo de provocação que poderia até resultar em duros conflitos 

como a morte, o que em outros países mais desenvolvidos como a Grã-Bretanha, o orgulho 

nacional passar por algumas piadas era motivo de descontração.  
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O patriotismo neste país era muito mais seguro, sólido e confiante do que o alemão. A 

partir da unificação realizada por Bismarck, houve um florescimento da identidade nacional 

alemã, mas por ser nova, era fraca e bastante instável.  

No habitus alemão não se aceitavam fraquezas de espírito, medos, indecisões ou o que 

quer que pudesse abalar esse pseudo-forte orgulho. Acontece que o ser humano, por mais 

intencionado a se mostrar o mais patriótico perante os outros, não é uma máquina e erros e 

fraquezas são parte natural do crescimento de qualquer ser humano e sua sociedade: 
 
O código alemão de comportamento, não fez concessões às fraquezas e imperfeições 
humanas. Suas exigências eram absolutas e inflexíveis. Somente a mais total obediência 
às suas normas era capaz de proporcionar satisfação. Durante séculos de dominação 
absoluta, os alemães tinham desenvolvido um anseio mudo de ideias, crenças, princípios 
básicos e padrões nacionais que pudessem ser obedecidos de forma absoluta [...] somente 
quando as pessoas estavam convencidas de que era um ideal perfeito, de que era 
incondicional e absolutamente bom, elas nunca podiam, na realidade, estar à altura dele e 
viver de pleno acordo com ele, salvo por breves períodos e por ocasião de circunstâncias 
extraordinárias, especialmente em tempos de crise nacional (ELIAS, 1997, p.289).  

 

Junto a esses depoimentos, soma-se o fato de que o orgulho nacional, principalmente 

na era Hitler, era fortificado por uma exaltação ao passado e a seus heróis. A fantasia dos anos 

gloriosos de uma época de grandes vitórias que não voltariam mais, fazia com que cada 

cidadão buscasse a perfeição em seus comportamentos, algo ilusório, pois não era possível. 

Outro ponto de exaltação dos alemães são os exemplos de “mortes heroicas” ocorridas num 

passado recente em que homens davam a vida pela pátria, tamanha era a identificação 

nacional com os ideais.  

Diversas canções alemãs expressam essa atitude. No próprio objeto deste estudo, o 

filme Julgamento em Nuremberg, há algumas cenas em que as canções da pátria servem 

também como simbologia de uma época, de um contexto social vivido por aquela nação. Uma 

dessas cenas é a que a senhora Bertholt, interpretada por Marlene Dietrich, está passeando 

calmamente com o juiz Haywood pelas ruas de Nuremberg – as que restaram – e lhe explica 

como era o espírito do jovem soldado alemão perante a guerra, perante suas obrigações com a 

pátria e com a amada que deixara para trás. 

Por todas essas considerações, o que se nota é que o nazismo foi um movimento 

nacionalista que precisava do forte apoio das massas. Atingido esse objetivo, Adolf Hitler e 

seus principais homens de confiança estavam prontos para – uma característica do ethos 

alemão – ressuscitar o orgulho nacional ferido, que teve como resultado o início da Segunda 

Guerra Mundial. 
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Esse conflito teve início em 1º de setembro de 1939 quando da invasão da Polônia pela 

Alemanha. Durante longos anos que se seguiram até 1945, o poderio nazista invadiu diversos 

países, entre eles, Tchecoslováquia, Grécia, Iugoslávia, Finlândia, Rússia, França, Inglaterra, 

etc. Os nacionais-socialistas planejaram desde a sua chegada ao poder a eliminação dos 

inimigos da nação. Desde seus primeiros discursos inflamados, Hitler e seus principais 

seguidores, como Josef Göebbels, declaravam sua aversão ao judaísmo. Não era novidade 

para ninguém, pois esboçavam esse sentimento.  

A decisão de exterminar de vez qualquer judeu que pudesse “infectar” os não-judaicos 

veio em setembro de 1939 logo após o começo da Segunda Guerra Mundial. Chamada de a 

Solução Final, tinha como objetivo resolver a questão judaica, varrê-la de toda a Alemanha e 

dos demais países que fossem conquistados. Porém, é importante lembrar que esse 

pensamento racial já acompanhava o Führer desde muito antes:  
 

O processo aí empregado pelo judeu é o seguinte: aproxima-se do trabalhador, finge 
compaixão pela sua sorte ou mesmo revolta contra seu destino de miséria e indigência, 
tudo isso unicamente para angariar confiança. Esforça-se por examinar cada privação real 
ou imaginária na vida dos operários, despertando o desejo ardente de modificar a sua 
situação [...] Assim cria-se um verdadeiro movimento trabalhista, sob chefia de judeus. 
Aparentam visar à melhora das condições dos operários, tendo na mente, porém, em 
verdade, a escravização e o aniquilamento de todos os povos que não são judeus 
(HITLER, 1962, p.206-207). 

 

 Dessa forma, nota-se que o que houve foi a tentativa do líder da nação em repassar a 

todos que acreditavam em suas palavras, ideias fantasiosas sobre uma minoria que nada 

tinham além da inocente frente essas ideias. Aos olhos dos nazistas era preciso organização. 

Quando do início dos nazistas ao poder na Alemanha, o pensamento quanto ao judaísmo era 

esse: 
 

A plena realização dessa política levou tempo[...] Os progroms, a forma tradicional de 
perseguir judeus, tinham-se extinguido aos poucos da Alemanha. Os nacional-socialistas 
tinham começado a revivê-los. Agora, sob liderança da SS, foram organizados 
minuciosamente e em escala gigantesca. Já em 1941 quando os exércitos alemães 
avançaram para o leste, as SS e outras unidades militares estavam matando 
sistematicamente todos os judeus nas cidades e aldeias ocupadas que pudessem capturar 
(ELIAS, 1997, p.273).  

 

De acordo com Elias, cerca de 32.000 judeus foram mortos em Vilna, 34.000 em Kiev, 

sendo ao todo cerca de 220.000 nos antigos estados do Báltico. Esses números ajudam apenas 

a dar uma ideia, pois nem mencionamos aqui as mortes na Alemanha, França e demais países 

sob influência nazista. 
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Com os progroms referidos acima, em que os judeus eram perseguidos e caçados por 

onde passassem tropas da polícia nas cidades e da SS nos territórios ocupados, sempre existia 

a possibilidade de que alguns escapassem.  

Porém, esse método mostrou-se deficiente, lento e de alto custo para o estado e para os 

objetivos de limpeza étnica que agindo dessa forma, nunca era completa, mas desorganizada. 

Pensando nisso, o Departamento de Assuntos Judaicos da Gestapo, responsável por 

desenvolver um sistema eficaz de eliminação, entrou em ação. Chefiada de 1940-1945 pelo 

tenente-coronel Adolf Eichmann, homem de confiança de Hitler, o departamento realizou 

diversas experiências que tentassem economizar tempo e gastos financeiros. Como resultado, 

chegou-se a essa solução: 
 

Para se cumprir a meta total de aniquilamento, necessitava-se de uma técnica mais limpa, 
menos pública e menos acidental de assassinato em massa[...] além dos métodos militares 
mais antigos de fuzilamento e várias outras formas de violência física direta, os mais altos 
funcionários nos setores responsáveis da Gestapo desenvolveram um novo método menos 
embaraçoso e confuso de matar, o qual, adequadamente organizado, requeria um mínimo 
de força direta e que tornava possível, girando uma válvula, matar simultaneamente 
centenas de pessoas, e permitia aos próprios funcionários orientar e supervisionar todo o 
procedimento a uma certa distância. Essa matança foi em câmaras de gás (ELIAS, 1997, 
p.273-274).  

 

Esse extermínio provou que a Alemanha havia regressado ao barbarismo e retrocedido 

sua civilização a níveis considerados primitivos por muitos estudiosos. Era necessário 

encurralar os judeus e antes de matá-los, se utilizar da sua mão de obra em fábricas e minas de 

carvão, pois os nazistas conviviam com um dilema: por um lado sua ideologia lhes dizia que 

deveriam, sem questionar, acabar com todo e qualquer judeu que encontrassem pelo caminho. 

Mas sustentar financeiramente o curso da guerra e manter os territórios ocupados requeria 

produção, trabalho e este, mão de obra. Surgiam então os campos de concentração, dezenas 

deles construídos intencionalmente perto de fábricas para facilitar o uso de mão de obra 

escrava. Nem seria necessário lembrar que os prisioneiros não eram formados apenas por 

judeus, mas estes compunham sua maior parte.   

Os primeiros campos a serem construídos destinaram-se a manter prisioneiros 

políticos e inimigos do regime fora do caminho já no idos de 1933.  

Lá eles apenas realizavam trabalhos forçados. A partir de 1942, com a Solução Final 

em prática, surgiram os campos de extermínio. Ao total, eram mais de 900 centenas deles 

estavam subordinados a quinze principais, dos quais os mais conhecidos eram: Treblinka, 

Sobibor e Auschwitz na Polônia; Mauthausen na Áustria; e Dachau e Buchenwald na 
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Alemanha. Por sinal, o primeiro campo de concentração construído foi o de Dachau em março 

de 1933, servindo de modelo para os demais.   
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3 ANÁLISE FÍLMICA 

 

A análise fílmica consiste, de acordo com diversos críticos de cinema e estudiosos da 

área, em ser o analista mais do que um simples espectador. É preciso fazer mais do que 

apenas observar. Devemos interpretar, arrancar das entrelinhas as mensagens principais. Para 

Anne Goliot-Lété e Francis Vanoye (1994), a análise fílmica implica em uma mudança no 

perfil do espectador: deve-se deixar de ser um espectador “comum” e passar a ser um analista. 

Esse pesquisador deverá compreender, interpretar o filme estudado, pois “analisar um 

filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente.” (GOLIOT-LÉTÉ; 

VANOYE, 1994, p. 12).  

Dessa forma, o analista deve, sobretudo, produzir conhecimento por meio de uma 

descrição detalhada dos elementos da obra fílmica – cenas, cenários, personagens – para que 

possa oferecer comentários e possíveis conclusões, sejam ele escritos ou não, quando da 

interpretação por ele realizada.  

Segundo os autores, as impressões resultantes do primeiro contato entre espectador e 

filme devem ser tratadas com cautela. Não é possível conduzir uma análise com base apenas 

nas primeiras impressões, já que a origem de algumas delas diz mais do espectador do que do 

filme. No entanto, esse “material bruto, resultante de um contato espontâneo, ou, pelo menos, 

menos controlado, com o filme, pode constituir um fundo de hipóteses sobre a obra” 

(GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 13-14), que poderão exercer papel importante durante a 

análise. Assim, entende-se por atividade analítica o seguinte:  

 
Analisar um filme ou fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do termo, 
assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-lo em seus 
elementos consitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair. Separar, destacar e 
denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, uma vez que o filme 
é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter 
um conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o analista 
adquire um certo distanciamento do filme. Essa desconstrução pode naturalmente ser 
mais ou menos aprofundada, mais ou menos seletiva segundo os desígnios da análise 
(GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p.15).  

 
 
 

O trabalho de análise tentou dar um panorama geral da obra por meio da descrição da 

história do filme – com a apresentação de alguns personagens, como por exemplo, a 

testemunha Rudolf Petersen (Montgomery Clift).  

As principais cenas analisadas, além da descrição de outras como a que aparece na 

Figura 1 e na Figura 7, foram a que Herr Rolfe interroga a testemunha Irene Hoffman e a cena 
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posterior, onde Ernest Janning repreende seu advogado de defesa pelas atitudes que estava 

tomando. 
 
 

3.1 Análise do filme Julgamento em Nuremberg  

 

Como já relatamos no início deste trabalho, essa monografia tem como metodologia a 

análise fílmica de O Julgamento em Nuremberg (1961), por meio de uma abordagem sócio-

histórica que mostra por meio do assunto que trata – o julgamento de juízes nazistas por uma 

corte americana – ser um produto cultural. A escolha do filme deve-se ao fato de ser 

considerada uma obra rara, à frente de seu tempo em todos os sentidos, tanto técnicos quanto 

esclarecedores de uma época e que se utilizou do frescor do fim da Segunda Guerra Mundial 

para produzir uma ficção baseada em histórias reais.   

A obra em questão foi produzida e dirigida por Stanley Kramer em 1961, o que 

legitima as teses e ideias de um dos estudiosos sobre a relação Cinema X História, utilizadas 

por este trabalho, Robert Rosenstone,  Julgamento em Nuremberg torna-se uma valiosa fonte 

de estudos políticos e sócio-culturais porque tem como principal característica, diferencial, o 

uso de imagens reais pelo diretor. As primeiras cenas do filme dão conta disso, quando o juiz 

Dan Haywood (Spencer Tracy), responsável por presidir o julgamento, ao chegar de carro a 

Nuremberg, se depara com uma cidade destruída, transformada em escombros. Prédios 

demolidos pelas bombas, ruas desertas e tantas outras bagunçadas pelos pedaços de concreto e 

entulho espalhados por todo lado. O leitor pode estar pensando que se trata de um cenário 

cuidadosamente pensado e montado, para que “parecesse” real. Nada disso, na realidade, as 

primeiras tomadas do filme, de cenários externos são reais, foram captadas em 1961 quando 

Nuremberg e sua população ainda conviviam com as consequências da guerra.  

Tendo este trabalho acessado e pesquisado as ideias de Rosenstone e Marc Ferro 

principalmente, é possível concluir que o espectador de cinema quer, ao assistir um filme 

histórico, antes de tudo chegar o mais perto que puder de uma realidade, de um espaço no 

tempo e seu contexto social. As imagens reais captadas pela obra dão essa oportunidade ao 

público. Um dos pontos altos de O Julgamento em Nuremberg é o uso das imagens reais e 

cruéis captadas por tropas britânicas que libertaram os campos de concentração de 

Buchenwald e Belsen. Para a época era algo semelhante ao que o Neorealismo italiano havia 

feito na década de 1940, como por exemplo, no filme Roma, Cidade Aberta (1945), do diretor 
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Roberto Rossellini: essas imagens dão ao cinema um caráter altamente histórico que os 

estudiosos dessa área defendem e sustentam por meio de suas teorias.  

A história que se quer contar fica, dessa forma, mais próxima do real do que a 

produção televisiva de 2000, muitas décadas distantes dos conflitos abordados. A obra objeto 

de análise desse trabalho final não é, como a maioria dos filmes desse gênero, romanceada e 

apelativa, com mensagens prontas e explícitas ao espectador. Ela é diferenciada porque faz 

com que o público não seja um mero receptor de cenas, diálogos e ideias, mas um analista 

cuidadoso em busca de respostas implícitas que estão nas entrelinhas, seja na composição dos 

cenários – criados ou reais – na fala e atuação dos personagens, enfim.  

A real comunicação que o diretor quer manter com o espectador não é facilmente 

encontrada. Porém, quando isso ocorre, percebe-se a riqueza de informações sobre a época 

contada, a importância que a sétima arte tem na evolução e expansão do conhecimento 

histórico para o Mundo.  

A mensagem principal percebida na análise do filme sobre o julgamento dos quatro 

juízes nazistas por juízes americanos é a de que, independentemente dos acontecimentos, dos 

resultados, os interesses políticos e econômicos, infelizmente, sempre estão acima de tudo. 

Nesse caso, acima do sofrimento e perseguição que a Alemanha infligiu aos judeus, acima do 

próprio ideal nacional-socialista. E esses interesses não foram percebidos apenas no lado 

“obscuro” do filme – os réus, o advogado de defesa de Ernest Janning, que incorpora o mal do 

ethos alemão – mas, sobretudo, no lado americano, que julga.  

Paralelamente ao julgamento, a Europa vive, após o término da Segunda Guerra, a 

previsão de um outro conflito mundial próximo: a Guerra Fria. Ela resume-se aos interesses 

políticos do ocidente – representado pelos EUA, capitalista – contra os da União Soviética, 

comunista.  

Em algumas cenas do filme, em reuniões informais como jantares – aqui há outro 

ponto a ser destacado: a obra intercala momentos de tensão dentro do tribunal com momentos 

de descontração em bailes, óperas e jantares, para mostrar que apesar de tudo, apesar da 

derrota na guerra, do sofrimento, Nuremberg ainda mantêm espírito de alegria e esperança 

entre o povo. Fica claro nos diálogos entre os juízes e promotores americanos com alguns 

militares de alta patente a existência de um forte conflito diplomático iniciante entre as duas 

grandes potências pós-Segunda guerra. Esse conflito é apresentado pelo filme no terceiro 

momento elencado por este estudo.   

Durante a análise do personagem Herr Rolfe (Maximilian Schell) – ponto central do 

trabalho – o filme foi dividido em três momentos: No primeiro, quando o julgamento se 
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inicia, a cidade é mostrada, a casa onde o juiz Haywood irá ficar, assim como um pouco do 

ethos alemão dos empregados dessa casa. Esse primeiro momento expõe o ethos alemão 

desses empregados e da madame Bertholt (Marlene Dietrich) – viúva de um general nazista, 

preso, julgado e condenado à morte.  

Mas não é possível perceber ainda nessa parte a desenvoltura e o comportamento 

nacional-socialista de Hans Rolfe.  

No segundo momento, onde ao interrogar duas testemunhas – um padeiro, vítima de 

esterilização e uma mulher, acusada de “contaminação racial” por manter relações sexuais 

com um judeu – Hans Rolfe deixa transparecer em seu discurso o apreço, a afinidade e a 

intenção de apoiar veementemente as convicções nazistas dos réus, as esterilizações, os 

campos de concentração, os assassinatos em massa e toda a ideologia nacional-socialista.  

Herr Rolfe, personagem de Maximilian Schell, encarna a personalidade do ethos 

alemão da época com um discurso intimidador perante o tribunal. E há um terceiro momento, 

após o clímax do filme – quando Ernest Janning, ao invés de concordar com as atitudes de seu 

advogado, para o bem de sua defesa e inocência, repreende-o pois, de acordo com o próprio 

Janning, ao invés de usar da justiça, Rolfe teve que “ressuscitar o espectro” nazista – onde 

ocorre o desfecho final do filme: apesar de todo o esforço de Herr Rolfe em defender o réu, e 

do juiz Haywood e o coronel Ted Lawson (Richard Widmark) – que faz a acusação – em 

provar a culpa deles e em trazer a verdade sobre as atrocidades nazistas, os interesses políticos 

e diplomáticos de uma Guerra Fria próxima tentam pressionar os resultados do julgamento.  

Sendo Haywood o principal responsável por definir as sentenças, cria-se o dilema: se 

os réus forem condenados e presos, dificilmente os americanos terão o apoio do povo para 

tomar a Alemanha e colocar os russos pra correr. Se os réus forem inocentados, possivelmente 

os EUA vencem essa partida diplomática, mas ao custo de sacrificar a justiça ao libertar 

nazistas assassinos. Sacrificariam eles a justiça, assim como os réus o fizeram?  

Esse desfecho fica evidente quando um general adverte o coronel Lawson, já no final 

do filme – quando as sessões já estão encerradas, apenas na espera pelos resultados – acerca 

dos cuidados com as sentenças: 

 - ...se perdermos Berlim perdemos a Alemanha. Se perdermos a Alemanha, perdemos a 

Europa!”     

Independentemente dessa pressão, o juiz Haywood faz justiça e condena os réus. A 

prova de que os interesses estão acima de tudo, inclusive do sofrimento e de toda a violência e 

excessos cometidos pelo exército nazista, é a mensagem final do filme que diz: “Os 
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julgamentos em Nuremberg, na zona americana, terminaram em 14 de julho de 1949. Noventa 

e nove acusados foram condenados. Em 1961, nenhum deles continuava preso.”   

A seguir vamos relatar em detalhes a descrição e a análise de algumas cenas do filme, 

sustentadas pela análise fílmica e histórica que, segundo Jacques Aumont e Michel Marie, 

teóricos de cinema: 

 
El análisis propriamente histórico de um film deberá, sobre todo, en uma primera fase, 
proceder al estúdio interno de la obra, descomponiendo principalmente los elementos de 
la representación sociohistórica que puedan observarse em su seno [...] La mirada que se 
proyecta sobre um film se convierte en analítica desde el momento en que, como indica la 
etimologia, uno decide disociar ciertos elementos de la película para interesarse 
especialmente en aquel momento determinado, em esa imagen o parte de la imagen, en 
esta situación. Definido de este modo, mínimo por ló exacto, en el que la atención nos 
conduce al detalle, el análisis es una actitud común al crítico, al cineasta y a todo 
espectador um poco consciente (AUMONT; MARIE, 1993, p.18-19).   

 

3.2 Análise das principais cenas   

  

O filme inicia já mexendo com a imaginação do espectador na medida em que tem 

como trilha sonora os mais famosos hinos militares da Alemanha Nazista. Nas cenas iniciais o 

que se vê são imagens de uma Nuremberg destruída, o que um dia fora um centro cultural e 

que recebeu calorosamente Hitler e seus milhares de adeptos. Em 1948 – época em que se 

passa a trama – a cidade nada mais é do que um monte de escombros, ruas poeirentas em 

meio às quais a população vaga. (Figura 1) 

 

 
Figura 1: Cena com detalhes de Nuremberg 
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Esta obra cinematográfica é uma alusão ao famoso Julgamento de Nuremberg, ocorrido em 

entre o final de 1945 e a outubro de 1946, onde os principais militares e políticos nazistas 

ligados ao regime e, ainda vivos na época, foram julgados.  

Tribunal lotado. O auditório é composto de pessoas das mais diversas funções: 

jornalistas, militares, oficiais e demais participantes. Microfones e fones de ouvidos testados, 

réus a postos. É hora de começar o espetáculo. (Figura 2) 

 

 
Figura 2: Primeira cena em que aparece o tribunal lotado 

 

Nesse momento, se apresenta pela primeira vez ao espectador Ernest Janning (Burt 

Lancaster), jurista alemão que fora Ministro da Justiça durante o regime nazista. Junto a ele, 

mais três juízes compõe o banco dos réus: Emil Hahn (Werner Klemperer), Friederich 

Hoffstetter (Martin Brandt) e Werner Lammpe (Torben Meyer).  

 Ao serem indagados pelo juiz que preside o julgamento, Dan Haywood, se 

consideram-se culpados ou inocentes, todos anunciam a segunda resposta. Com exceção de 

um: Janning. Ele se mantém quieto, imóvel. Seu olhar está fixo nos olhos de Haywood. Desse 

modo, seu representante, o jovem advogado Herr Rolfe se levanta e declara que seu cliente 

não considera tal tribunal como legítimo. A resposta do réu, levado o silêncio em 

consideração, é dada como "inocente". 

Os demais réus abdicaram de advogados de defesa e, dessa forma, tiveram que provar sua 

inocência com suas próprias forças e ideias.  
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Herr Rolfe deixa claro ao tribunal que seu trabalho como advogado naquele momento 

era unicamente o de, junto com a acusação, procurar formar um código de justiça capaz de 

não apenas condenar, mas provar verdades.  (Figura 3) 

 

 
Figura 3: Herr Rolfe no tribunal em um de seus discursos  

 

Ernest Janning nasceu em 1885, formando-se com advogado no ano de 1907. Tornou-

se juiz em 1914 na Prússia Oriental. Durante a 1ª Guerra, foi um dos líderes da turbulenta 

República de Weimar.  

Na época posterior ao conflito, tornou-se mundialmente conhecido pelos livros de 

direito que escreveu e que diversas universidades do mundo passaram a adotar. Em 1935 

chega ao posto de Ministro da Justiça durante o já articulado regime ditatorial. É a partir desse 

momento que a história político-social de Janning começa a tomar um rumo que ele próprio 

depois se arrependeria. Durante um dos banhos de sol junto aos outros três réus, num amplo 

pátio com árvores, admite que durante sua vida houve coisas terríveis e fica implícito seu 

arrependimento. Porém, Emil Hahn o lembra de que assim como eles, é também um alemão e 

não há como fugir do que fora feito. Para isso, pede que todos se unam perante o tribunal 

rumo à inocência. Janning é taxativo: "deixa eu lhe dizer uma coisa Herr Hahn... a pior coisa 

que me aconteceu foi conhecer pessoas como o senhor!". É claro que ele se refere a todo o 

regime nazista. (Figura 4) 
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Figura 4: Emil Hahn e Janning discutem no pátio da prisão   

 

Após a primeira sessão, Herr Rolfe se encontra com Janning para lhe deixar claro que, 

além de lhe admirar profundamente e ser um exemplo para ele - isso é altamente perigoso, 

pois como se vê ao longo do filme, Rolfe usa os mesmos mecanismos oratórios do discurso 

nacional-socialista como estratégia de defesa - irá lhe representar da maneira mais justa 

possível. O réu praticamente não expõe nenhuma reação. As acusações sobre ele são as de ter 

aprovado decretos de esterilização de judeus e inimigos políticos, e o famoso caso Feldstein-

Hoffman, que veremos mais adiante. 

 Diversas testemunhas são ouvidas durante o julgamento. Algumas contra, outras a 

favor dos réus. Dr. Wick é uma delas. Um senhor já de idade que foi professor de direito de 

Janning. Também trabalhou no ministério da Justiça com ele de 1929 a 1935. De acordo com 

a testemunha, o réu fora um aluno brilhante, inteligente e com alto conhecimento jurídico. Dr. 

Wick relatou que os juízes tinham total liberdade para agir e dar suas sentenças na Alemanha 

antes da chegada dos nazistas ao poder. (Figura 5)  
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Figura 5: Doutor Wick depõe como testemunha  

 

Durante a ditadura ficaram sujeitos às ordens dos nazistas e ao que fosse necessário 

para a proteção do país. Dessa forma, a maneira de aplicar a justiça no pais mudou: os juízes 

puniam, muitas vezes com a morte, qualquer pessoa que fosse contrário às ideias e ações do 

governo. O direito à apelação foi suprimido, bem como a Suprema Corte do Reich foi 

substituída por tribunais populares. O conceito de raça foi legalizado. Quem se opusesse à 

essas mudanças era punido. Essas foram algumas das declarações da testemunha.  

Em dado momento, é perguntado a testemunha se durante o período que trabalhou 

como juiz, usara a insígnia nazista em sua toga. Disse que não, pois pediu demissão em 1935, 

pois sabia o que estava por vir. Perguntam se Janning usou. Esse diz que sim. Ora, o filme 

deixa claro que o réu poderia muito bem ter renunciado também e se recusado a fazer parte da 

justiça nazista. Mas não o fez, preferiu seguir adiante.  

Em defesa de Janning, seu advogado expõe que antes da chegada nazista ao poder, 

havia fome, um partido comunista e desordens políticos por todo país.  

Ele dá a entender que os nacionais-socialistas ajudaram a acabar com isso, trouxeram 

ordem para a nação. De certa forma, ele estava correto em seu discurso. O filme chega então 

no momento em que se discute a esterilização desenfreada.  

Herr Rolfe, adotando uma posição notadamente a favor, cita mais de uma vez o jurista 

da Suprema Corte americana Oliver Wendell Holmes – que defendia a esterilização no estado 

da Virgínia – como defesa.  
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Dr.Wick rebate a explicação dizendo que no caso da Alemanha, era a 1ª vez que isso 

era usado para eliminar adversário políticos, judeus, polacos, deficientes físicos e demais 

pessoas “indesejáveis”. 

É dada a impressão de que por mais corretos e íntegros que fossem a maioria dos 

juízes como Janning, por exemplo, eles fizeram juramento de lealdade a Hitler a partir de 

1933, o que fez com que acatassem ordens e auxiliassem nas atrocidades contra judeus e 

demais perseguidos. O filme usa ferramentas nas cenas para mostrar que o julgamento durou 

meses – a Madame Bertholt, diz ao juiz Haywood para que diga aos empregados cuidarem 

bem do jardim, assim poderão aproveitá-lo no verão. Na verdade ela era a dona da casa onde 

Haywood estava parando durante o caso. 

Passado um tempo, em nova sessão, é apresentada a segunda testemunha: Rudolf 

Petersen. Nascido em 20 de abril de 1914, jovem e com o emprego de padeiro, a história da 

testemunha é resumida em alguns relatos. Seu pai era filiado ao partido comunista. Baseado 

nisso, ele relata que certa vez, em 1933, antes do regime, homens da SA – a brigada militar 

nazista – invadiram sua casa quebrando vidros e janelas. Sua família era tida como traidora 

por fazer parte de tal partido. (Figura 6) 

 

 
Figura 6: Rudolf Petersen sendo interrogado   

 

Integrantes das brigadas paramilitares do partido nazista invadiram a casa de Petersen, 

pois queriam seu pai, mas foram expulsos. Um tempo após o incidente, Petersen arrumou 

emprego numa fazenda e ao ir fazer exame de licença para dirigir, foi reconhecido por um dos 
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homens que invadiram sua casa. Ou seja, sabiam que era comunista. Esse exame ficava a 

cargo de um tribunal. O juiz que presidia-o era Hoffstetter, um dos réus. O exame que ele 

teria de fazer e que não sabia, na realidade era a esterilização. Além disso, ela foi autorizada 

pelo então ministro da justiça Ernest Janning. Era assim que ocorria: os “indesejáveis” eram 

esterilizados sem saber por razões políticas e ou raciais.    

A defesa relatou que a testemunha sofria de debilidade mental, advinda de sua mãe e, 

por isso, foi esterilizado. Algo comum, pois era uma medida usada por outros países.  

A maior parte do filme é focada no julgamento em si, mas há outros momentos como 

os de descontração dos réus, onde tomam banhos-de-sol por exemplo. Em um deles, os 

demais réus conversam enquanto Janning se mostra quieto. É chamado para que se junte a 

eles na conversa sobre a defesa de seus ideais alemães. Ao contrário, ele lamenta que tenham 

ocorrido coisas terríveis em sua vida. Ele tenta se eximir da culpa pelos crimes que cometeu, 

alegando que os outros três eram brutos e cruéis. Mas é lembrado por Emil Hahn que é tão 

culpado quanto eles, pois era de fato “um alemão”.  

Em outra cena do filme, o Juiz Haywood passeia pelas ruas de Nuremberg na 

companhia da viúva. Nota-se claramente por meio dos diálogos, o pensamento nacional e 

alguns códigos comportamentais. (Figura 7)  

 
Figura 7: Madame Bertholt e o Juiz Haywood passeiam pela cidade  

 

Então, é convidado a entrar na casa da viúva. Ela faz um café e ambos conversam 

sobre a cultura de seus países – ele americano, ela alemã. Ela expõe que era filha de um 
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militar e que sendo assim, estava acostumada com disciplina e rigidez. Lhe diziam: “controle 

sua sede, suas ações, seus sentimentos”.  

E fica claro, nas entrelinhas, que a educação alemã da época era assim: obediência, 

ordem, respeito. Algo que, como já vimos, vinha de um passado longínquo.  

 

3.3 O Caso Feldstein-Hoffman 

 

É um dos principais casos do julgamento e que incrimina os quatro como um todo. A 

história é sobre um homem acusado de contaminação racial, em que um não-ariano, Sr. 

Feldstein, possivelmente teve relações sexuais com uma ariana, Irene Hoffman (Judy 

Garland). O caso ocorreu por volta do ano de 1935. Na época, Sr. Feldstein, um famoso 

comerciante, líder da Congregação Judia em Nuremberg foi preso. Acusado de manter 

relações sexuais com a jovem Irene então com dezesseis anos de idade, ele alegou inocência.      

O que o filme aborda é que o julgamento desse senhor foi usado como propaganda do 

nacional-socialismo contra um judeu que havia contaminado alguém. Emil Hahn era o 

promotor público que julgava o caso e que era famoso por usar a brutalidade em suas 

sentenças e acusações.  

Durante o julgamento desse caso, que agora vinha à tona com a presença da 

testemunha e vítima, Irene Hoffman ao tribunal (Figura 8) o Sr. Feldstein teria sido zombado 

e ridicularizado por um tribunal lotado, composto em sua totalidade por militares e civis 

ambos apoiadores das leis antissemitas. Dentre essas pessoas, estava o cruel Julius Streicher.  
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Figura 8: Irene Hoffman depõe no tribunal 

 

O julgamento do caso de contaminação racial, de acordo com o que é contado pelo 

filme, durou dois dias, onde ao final o Sr. Feldstein foi condenado à morte e Irene a dois anos 

de prisão por perjúrio. Ernest Janning foi o responsável pela sentença visto que era o juiz.  

De acordo com as provas e documentos apresentados pelo tribunal, os quatro réus 

foram responsáveis pela criação e execução de leis que condenaram sem julgamento nem 

prévio aviso milhares de pessoas inocentes. Eram mandadas em grande número aos montes 

para os campos da morte. 

Um dos momentos de maior impacto do filme é quando são mostradas durante o 

julgamento dos juízes nazistas imagens reais feitas pelas tropas britânicas ao chegarem em 

1945 no campo de concentração de Belsen. Ali é retratada a frieza com que os alemães agiam: 

pilhas de corpos sendo jogados em valas como se fossem lixo. Esqueletos e carcaças do que 

sobrou das incinerações. Além, claro, dos sobreviventes que de tão magros e maltratados 

ficavam irreconhecíveis como seres humanos. 

Os réus assistem a tais imagens quietos e é passada ao espectador a ideia de que eles 

não queriam acreditar que aquilo fosse verdade. Sabiam dessa verdade, mas não tinham o 

costume de encará-la. Os ângulos escolhidos pelo diretor também dão ênfase na reação de 

Herr Rolfe.  

Mudo, ele observa o filme. Na realidade, as imagens fortes mostradas ao tribunal eram 

consequência direta das ações dos réus ali presentes. Tão forte era o que viam que até um dos 
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guardas desvia o olhar para ver se de fato o que falavam dos nazistas e suas barbaridades era 

verdade. 

Em mais uma reunião dos réus, dessa vez no refeitório, Emil Hahn declarou-se como 

não sendo um carrasco, mas um juiz como qualquer outro, tentando se eximir da culpa pelas 

conseqüências dos campos de concentração. Nota-se claramente o discurso nacional-socialista 

dele. (Figura 9)  

 

 
Figura 9: Emil Hahn tenta se eximir da culpa a ele imposta   

 

Na cena em que o juiz Haywood toma um drinque com Madame Bertholt, ela 

novamente dá sinais de criação severa que teve na juventude, mas também da alienação que 

sofria por não saber – ou não querer saber – sobre as atrocidades do regime nazista. Ela diz ao 

juiz que “aqueles filmes eram os preferidos do coronel Lawson”. Na realidade, ela odiava-o 

por ele ter condenado seu marido, um general nazista, à morte. Porém, tais filmes eram reais, 

prova de que realmente ocorreram e qualquer argumento contrário que fosse, dificilmente 

mudaria os fatos.   

A viúva deixa claro que odiava Hitler e suas ações, dizendo que o povo alemão não 

pensava nem agia assim, mas tão somente os nazistas. Acontece que ela era casada com um. 

Falava de uma maneira como se existissem duas Alemanhas: a dos que detinham o poder e a 

do povo. Acontece que foi a própria população, doutrinada pela ditadura, que deu força a essa 

ideologia toda. 
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Ao interrogar a Sra.Hoffman, Herr Rolfe toma atitudes um tanto inesperadas. Altera o 

tom de voz e usa meios repressivos para obrigar a testemunha a confessar que realmente tenha 

tido relações com o Sr. Feldstein. Fica claro a intenção tortuosa de rechaçar a testemunha, 

onde usa a pressão e o medo para arrancar-lhe confissões de uma coisa que não fez. Clima 

tenso no tribunal. Irene Hoffman chora e entre soluços tenta dizer sua verdade, mas o 

advogado de defesa não quer ouvi-la. (Figura 10) 

 

 
Figura 10: Herr Rolfe encarna o comportamento nazista dos réus 

 

Nesse momento, pela primeira vez no filme, Ernest Janning, indignado com a 

violência verbal com que Herr Rolfe trata a testemunha – Irene Hoffman se vê aos prantos, 

nervosa – se levanta bruscamente do seu lugar e com voz firme reprime o jovem advogado 

com uma pergunta que resume tudo: a intenção da defesa de esconder os erros e as verdades 

sobre os réus, livrá-los da culpa, deixando mais uma vez que a justiça seja atropelada. Janning 

faz a seguinte pergunta: Vamos fazer tudo novamente? O silêncio toma conta do tribunal.  

Janning resolve então fazer uma declaração –ele queria despejar toda verdade sobre os 

crimes que cometeu – ao que seu advogado tenta veementemente impedir. Com o tumulto, a 

sessão é encerrada.  

Na próxima cena, a sós com seu cliente, Herr Rolfe usa seu poder de oratória para 

justificar que é necessário, para o resultado final, usar os métodos que forem para que Janning 

escape da prisão. Ele faz a seguinte pergunta:  
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Quer que os Americanos fiquem aqui para sempre? E ainda diz que o que ele está 

fazendo – livrar um grande líder da cadeia – é fundamental para que o povo alemão tenha 

independência. Ou seja, suas justificativas não estão a favor da justiça, mas do nacionalismo, 

do amor-próprio pela pátria. O que importa não é usar os códigos éticos da justiça universal, 

mas provar que o que os alemães fizeram, por mais cruel que fosse, era algo necessário. 

(Figura 11) 

 

 
Figura 11: Herr Rolfe pede que Janning não se declare culpado    

 

Um ponto importante a destacar é – de acordo com a história do filme – que 

simultaneamente ao processo de julgamento dos nazistas, em 1948 ocorria uma iniciante e 

forte corrida diplomática pela Europa. Era o prelúdio da Guerra Fria onde EUA e Rússia 

começavam a disputar territórios e influência política. Havia um dilema para Haywood e seus 

colegas de trabalho: se condenassem os réus, seria bem possível que o povo alemão, revoltado 

com as sentenças, não ajudasse os americanos contra os russos em suas briga por territórios. 

Os alemães não esqueceriam das condenações de seus compatriotas. 

Fica claro em algumas cenas a preocupação sobre o futuro da Alemanha, quem deveria 

exigir posses, territórios e dinheiro. Qual dos vencedores teria o direito de tomar posse 

daquele país? O apoio dos cidadãos seria decisivo e estes não tolerariam que alguns de seus 

compatriotas fossem levados à forca, por piores que tivessem sido seus erros. Com relação ao 

resultado do julgamento, as sentenças que deveriam ser dadas aos réus, havia interesse em 

tudo. Pelo menos essa é a ideia que a trama passa. Um determinado militar, de alta patente 
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não se importava com o resultado em si, se haveria justiça ao puni-los. Era mais importante o 

futuro da supremacia americana frente à russa. E se para isso os réus tivessem de ser 

absolvidos, que o fossem.  A decisão de Haywood seria fundamental. 

Há uma cena no filme, após todos esses relatos, em que pela primeira vez Ernest 

Janning toma a palavra no tribunal em caráter oficial e testemunha sobre o famoso caso 

Feldstein. Não foi preciso interrogá-lo, falou de livre e espontânea vontade. Deixou muito 

claro como era o pensamento da nação alemã e as atitudes nazistas da época ao dizer que para 

entender esse famoso caso, seria preciso entender a época e o contexto em que ocorreu. 

(Figura 12)  

 

 
Figura 12: Ernest Janning testemunha no tribunal  

 

A cena mais significativa desta obra, que resume exatamente o que o trabalho quer 

abordar – que por mais cruel que os governantes e chefes de estado de uma nação tenham 

sido, não devemos condenar nem julgar o país inteiro, culpando-o por crimes, mas analisar o 

seu contexto – é a cena em que Janning diz o seguinte:  

 
Havia um sentimento em todo o país, um sentimento de desgraça, de indignidade, de 
fome. Nós tínhamos uma democracia sim. Mas estava arruinada por elementos internos. 
Sobretudo havia medo. Medo do presente, medo do futuro, medo de nossos vizinhos e 
medo de nós mesmos. Somente quando entenderem isso, poderão entender o que Hitler 
significava para nós. Porque ele nos disse: “levantem suas cabeças! Sintam orgulho por 
serem alemães! Há demônios entre nós, comunistas, liberais, judeus, ciganos. Quando 
esses demônios forem destruídos, sua miséria terá acabado.”   
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Mesmo sabendo o que estava por vir nos anos anteriores a chegada dos nazistas ao 

poder – violência, massacres, deportações e extermínios – Janning assim, como outros juízes 

e responsáveis pela justiça de seu país, consentiram tais atos, pois amavam seu país. 

É preciso que entendamos esse contexto a que o réu principal se refere. Em 1918 a 

Alemanha havia perdido territórios, sido humilhada psicológica e financeiramente com o 

Tratado de Versalhes, além de ter perdido milhares de seus cidadãos na guerra.  A crise de 

1929 colocara milhões de pessoas, de outras nações, na rua, desempregadas. Em meio ao caos 

e à desordem, chega um líder – que há muito já era esperado – e põe energia nas palavras e 

promessas ao povo. Gera empregos. O que esperar de uma nação destroçada? É possível 

entender o que se passava naquela época. Mas, como é descrito no filme, “o que veio como 

algo passageiro, se tornou um modo de vida”. 

O que fez definitivamente com que Ernest Janning se pronunciasse diante de um 

tribunal lotado e declarasse os porquês de ter cometido os crimes contra o povo alemão, foi 

que o seu advogado, Herr Rolfe, para lhe salvar das penas, “teve que ressuscitar o espectro”, 

mostrando um caráter altamente nacionalista, onde defendeu, indiretamente, o Terceiro Reich 

e as esterilizações que fez pelo bem da nação. Tentou interferir na análise do caso Feldstein 

pela maneira como interrogou a vítima e testemunha Irene Hoffman. De acordo com Janning, 

o fez por amor à pátria.  

Na verdade, esse ponto é fundamental, pois nessa cena em que Herr Rolfe se 

descontrola e pressiona de forma terrorista a testemunha Irene Hoffman, fica visível o ethos 

alemão do século XIX, onde a violência, fosse ela física ou psicológica, deveria ser usada sim, 

não importam as consequências, para se atingir objetivos.   

Dessa forma, é possível fazer as seguintes relações: os nazistas hipnotizaram a 

Alemanha e seu povo e lhes deram razões para apoiá-los.  

Formaram poderosos exércitos e com eles, invadiram outros países – algo normal para 

o contexto de uma Guerra Mundial, mas cometeram atrocidades até então inimagináveis 

contra milhões de pessoas. 

Herr Rolfe apresenta os mesmos pensamentos nacionais-socialistas que os réus: possui 

extraordinária oratória e com ela tenta convencer os juízes de que tudo fora feito por amor à 

nação. Acontece que essa ideologia nacionalista era tão forte que, mesmo passados alguns 

anos após a Segunda Guerra, ela já conseguia atingir gerações mais novas. Na realidade, 

infelizmente, vemos até hoje, por meio dos chamados neonazistas – não só alemães, mas de 

outros países do próprio continente europeu – os mesmos preconceitos e ódios raciais da 

época em que o Julgamento em Nuremberg se passa.  
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Nessa parte do filme em que Janning fala, ele expõe toda a verdade sobre sua culpa e a 

dos outros réus. Segundo ele, para que a Alemanha ainda pudesse ter algum pingo de salvação 

após todas as barbaridades que fez, era preciso que ele assumisse seus erros e admitisse as 

penas de morte, esterilizações por meio das sentenças que aprovou como Ministro da Justiça. 

Foi acusado de traidor por Emil Hahn, o que nos faz pensar que os assassinos não se 

arrependiam de seus crimes, continuavam a se autoproclamar inocentes. Janning falou um 

pouco de cada um dos réus, externando quem realmente eram e no final de seu discurso, 

terminou se auto-conferindo como “o pior de todos, porque sabia o que eram e continuou com 

eles.”  

Outro grande momento do filme é logo após a cena descrita acima, quando todos 

achavam que Herr Rolfe entregaria os pontos, frente ao que seu cliente havia falado, se 

declarando culpado. Rolfe diz ao tribunal que a culpa não deveria ser somente dos réus, mas 

do povo alemão e também não só dele, mas de todos que estavam envolvidos na Segunda 

Guerra. Ele sugeriu que antes da eclosão do conflito, os países aliados – como eram chamados 

a Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia – poderiam ter previsto o mal que Hitler era, 

mas nada fizeram. São ideias como essas que ficam subentendidas: novamente só a Alemanha 

estava sendo culpada por tudo, como em 1918. Aí podemos nos perguntar: frente à corrida 

diplomática entre EUA e Rússia após a guerra, os juízes, ao julgarem os réus, colocariam em 

risco seus interesse políticos? Certamente não queriam isso. 

A influência do advogado de defesa, grande orador, foi decisiva nos resultados. 

Janning foi condenado à prisão, diferentemente de outros grandes superiores que tiveram a 

morte como sentença, a exemplo de Hermann Göering. Mais do que isso, a defesa fez o 

espectador refletir sobre os conceitos conhecidos e repetidos em livros sobre a culpa nazista 

frente aos resultados do fim da Guerra.  

Mataram milhões de inocentes em campos de concentração? A Rússia também. O 

ditador alemão e seus principais nomes de confiança eram carrascos? Stalin e os seus eram até 

mais. Na realidade, todas as nações envolvidas na Segunda Guerra foram culpadas, pois 

nenhuma se mostrou verdadeiramente a favor da paz, e sim de interesses.  

Houve lucro em tudo isso a um custo muito alto. O nacionalismo estava em alta. 

Queriam o poder e expansão de territórios. E para isso era preciso a eclosão da guerra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho final de graduação teve por objetivo analisar o filme Julgamento em 

Nuremberg, de Stanley Kramer. O objeto de estudo foi analisado primeiramente de uma 

forma geral, com observação e descrição do desenvolvimento do filme, as primeiras cenas, 

com relatos do enredo, passando depois para o desfecho nas principais cenas onde aparece o 

personagem Herr Rolfe (Maximilian Schell) com seu ethos alemão bem exposto nas 

encenações.  

 O que nos leva a crer que o trabalho de análise fílmica dessa obra se mostrou, além de 

necessário para percebermos e podermos provar que a sétima arte se torna cada vez mais 

fundamental na busca de conhecimento histórico, é que O Julgamento em Nuremberg é uma 

obra única e diferenciada. Como já havíamos comentado anteriormente, as tomadas externas 

desse filme, como por exemplo, a cidade de Nuremberg retratada em escombros, prédios 

arrasados e ruas poeirentas, eram de fato imagens reais da cidade quando da captação do 

filme. Não foram usados efeitos especiais, não se abusou das trilhas sonoras.  

Stanley Kramer preferiu dar a sua obra o status de “grande obra” por meio de um 

roteiro e enredo focados numa ficção que contasse com a maior verossimilhança possível o 

que foi a Alemanha nazista, o que foi o período pós-Segunda Guerra e como a própria nação 

enxergou todas as barbaridades a ela declaradas.  

Há que se frisar também a importância que teve para a análise fílmica o levantamento 

e o estudo realizados da história do ethos alemão, como ele se formou e o que representou 

para a Alemanha.O estudo do nacionalismo e os movimentos que originou na Europa do 

século XX também foram fundamentais para podermos localizar em O Julgamento em 

Nuremberg e nos personagens, os conceitos dos autores sobre o habitus e nacionalismo – 

Norbert Elias, e Eric Hobsbawm.  

Acreditamos que este trabalho, ainda que não pretenda esgotar as possibilidades de 

análise, contribui na compreensão do estudo do cinema e dos filmes para a pesquisa em 

comunicação e para posteriores monografias que venham a tratar sobre o tema analisado, pois 

a sétima arte é uma plataforma da comunicação em que sempre haverá obras cinematográficas 

para se analisar e discutir. Como resultado, se chegará ao que propusemos no primeiro 

capítulo deste TFG: tanto a história tradicional, encontrada nos livros, quanto o cinema, cada 
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um com seus modos, podem levar uma sociedade a obter conhecimento histórico e, dessa 

forma, a aumentar as pesquisas em comunicação e cinema.  
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O Trinfo da Vontade. Direção: Leni Riefenstahl. Produção: Leni Riefenstahl. Roteiro: Leni 
Riefenstahl, Walter Ruttmann. The Infamous Propaganda Film, 1935. 
 

Olympia. Direção: Leni Riefenstahl. Produção: Leni Riefenstahl. Roteiro: Leni Riefenstahl. 
Olympia Film GmbH, 1938.  
 

O Pianista. Direção: Roman Polanski. Roteiro: Ronald Harwood. Intérpretes: Adrien Brody, 
Emilia Fox, Michal Zebrowski, Ed Stoppard, Maureen Lipman, Frank Finaly. United 
Internacional Pictures, 2002.  
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1: pôsteres e capa do DVD de O Julgamento em Nuremberg 
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Anexo 2: sinopse oficial do filme O Julgamento em Nuremberg 

 

Três anos após o final da Segunda Guerra Mundial, Dan Haywood (Spencer Tracy) um juiz 

aposentado americano, tem uma árdua tarefa, a de presidir o julgamento de quatro juízes 

nazistas, que usaram seus cargos para permitir e legalizar as atrocidades nazistas, contra o 

povo judeu, durante a II Guerra. A pressão política é enorme, a medida em que surgem as 

provas de esterilização e assassinato, pois a Guerra Fria está chegando e, ninguém quer mais 

julgamentos como o da Alemanha. Além disso, os governos aliados querem esquecer o 

passado. Produção soberba pelas interpretações brilhantes de Tracy, Schell e Clift. Filme 

vencedor de dois Oscar, Melhor Ator (Schell) e Melhor Roteiro Adaptado e, de dois Globos 

de Ouro, Melhor Diretor e Melhor Ator – Drama (Schell). Ganhou o prêmio Bodil de Melhor 

Filme Estrangeiro. 
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Anexo 3: ficha técnica e elenco de O Julgamento em Nuremberg 

 

O JULGAMENTO EM NUREMBERG 

(Judgment At Nuremberg, 1961)  

Gênero: Drama 

Origem: Estados Unidos 

Duração: 186 minutos 

Direção: Stanley Kramer 

Roteiro: Abby Mann 

Produção: Stanley Kramer/Phillip Langner 

Produção Executiva: Clem Beauchamp 

Trilha Sonora Original: Ernest Gold 

Direção de Fotografia: Ernest Laszlo 

Editor: Frederic Knudtson 

Casting: James Lister 

Departamento de Arte: Art Cole 

Direção de Arte: Rudolph Sternad 

Cenário: George Milo 

Maquiagem: Robert J. Schiffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    74 
 

ELENCO:  

 

Spencer Tracy: Chief Judge Dan Haywood 

Burt Lancaster: Dr. Ernst Janning 

Richard Widmark: Col. Tad Lawson 

Marlene Dietrich: Mrs. Bertholt 

Maximilian Schell: Hans Rolfe 

Judy Garland: Irene Hoffman 

Montgomery Clift: Rudolph Petersen 

William Shatner: Capt. Harrison Byers 

Werner Klemperer: Emil Hahn 

Kenneth MacKenna: Judge Kenneth Norris 

Torben Meyer: Werner Lampe 

Joseph Bernard: Maj. Abe Radnitz 

Alan Baxter: Brig. Gen. Matt Merrin 

Edward Binns: Sen. Burkette 

Virginia Christine: Mrs. Halbestadt 

Otto Waldis: Pohl 

Karl Swenson: Dr. Heinrich Geuter 

Martin Brandt: Friedrich Hofstetter 

Ray Teal: Judge Curtiss Ives 

John Wengraf: Dr. Karl Wieck 

Ben Wright: Halbestadt 

Howard Caine: Hugo Wallner 

Olga Fabian: Mrs. Elsa Lindnow  

Paul Busch: Schmidt 

Bernard Kates: Max Perkins 
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Oscar Beregi Jr: Waiter at Court Lounge  

Asher Brauner: Translator  

Sheila Bromley: Mrs. Ives  

John Clarke: Prison Guard  

Joseph Crehan: Courtroom Spectator at Verdict  

Sayre Dearing: Courtroom Spectator  

Bess Flowers: Concert Attendee  

Sam Harris: Courtroom Spectator  

Colin Kenny: Courtroom Spectator  

Harold Miller: Courtroom Officer  

Ed Nelson: Captain at Nightclub Announcing Call-up of Officers  

William H. O'Brien: German Prisoner in Cafeteria  

Norbert Schiller: Garçom  

Rudy Solari: Interpreter in Courtroom  

Bert Stevens: German Prisoner in Cafeteria  

Hal Taggart: German Counsel  

Jana Taylor: Elsa Scheffler  
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Anexo 4: DVD do filme O Julgamento em Nuremberg 
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