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Resumo 
 

Este trabalho intitulado Cinema versus História: uma reflexão de O Julgamento 
de Nuremberg (1961) tenta abrir horizontes, discutir e aprofundar estudos e paradigmas 
relacionados à problemática nazista, aos crimes de guerra e às relações narrativas do 
cinema enquanto interpretação da história. Esse aprofundamento se dará por meio do 
estudo do cinema enquanto fonte recente de pesquisas para o campo do conhecimento, 
bem como sua relação, semelhanças e diferenças com a história tradicional. Para isso, 
estudiosos da sétima arte e da história como Marc Ferro, Robert Rosenstone, Alcides 
Ramos, entre outros, servirão de referencial teórico para esse estudo. 

O problema deste estudo indaga a possibilidade da (re)construção de um marco 
histórico a partir da narrativa cinematográfica? Para responder tal questionamento, 
atualmente, o estágio do trabalho final de graduação encontra-se na construção do 
primeiro capítulo do referencial teórico: Cinema e História, suas Semelhanças, 
Diferenças e Aproximações. Posteriormente, mais dois capítulos nortearão a pesquisa: o 
segundo dedicado ao nazismo e aos desdobramentos históricos e conceituais; e o 
terceiro capítulo dedicado exclusivamente à análise do filme O Julgamento de 
Nuremberg, dirigido por Stanley Kramer e cujos critérios de análise ainda não foram 
definidos. 

Esta pesquisa será de caráter bibliográfico e de estudo da obra fílmica. O 
objetivo geral do trabalho visa estudar a produção do conhecimento a partir da 
comunicação social, verificando as relações entre cinema e história no filme O 
Julgamento de Nuremberg. Também são objetivos deste estudo a análise fílmica de 
personagens e da construção histórica e a relevância do filme no contexto de produção e 
na história do cinema. Enfim, este trabalho se justifica pela promoção do melhor 
entendimento, qualidade e maior reflexão da importância do cinema como sendo mais 
um caminho para se obter conhecimento histórico 
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