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Aula de ginástica da segunda série, Riga, Letônia, 1933.
Apenas sete das 37 pessoas fotografadas sobreviveram ao Holocausto.
Aula de ginástica da segunda série, Riga, Letônia, 1933.
Apenas sete das 37 pessoas fotografadas sobreviveram ao Holocausto.

Shoá. O Holocausto foi um genocídio sem precedentes, total e sistemático, perpetrado pela Alemanha
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seis milhões de judeus haviam sido assassinados.

01

COMO FOI HUMANAMENTE POSSÍVEL?
COMO FOI HUMANAMENTE POSSÍVEL?

Lembre-se
Lembre-se apenas
apenas que
que eu
eu era
era inocente
inocente e,
e, como
como você,
você, mortal
mortal naquele
naquele dia
dia
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uma face
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pela ira,
ira, piedade
piedade e
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uma face
face humana,
humana, simplesmente!
simplesmente!
Benjamin Fondane, assassinado em Auschwitz-Birkenau, 1944
Benjamin Fondane, assassinado em Auschwitz-Birkenau, 1944

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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Ghetto Fighters’ House Museum Archives
Ghetto Fighters’ House Museum Archives

United States Holocaust Memorial
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Holocaust
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Washington
DC,Memorial
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Museum, Washington DC, EUA
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Arquivo das Macabíadas Joseph Yekutieli, Kfar HaMaccabiah, Israel
Arquivo das Macabíadas Joseph Yekutieli, Kfar HaMaccabiah, Israel
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Quantos o admiram [Hitler] como seu salvador... ele que redime...
o acadêmico, o clérigo, o trabalhador, o desempregado, que os liberta
Quantos o admiram
[Hitler]
seu salvador...
que redime...
dos partidos
e oscomo
integram
de volta à ele
nação.
Louise Solmitz, professora alemã, 1933
o acadêmico, o clérigo, o trabalhador, o desempregado, que os liberta
dos partidos e os integram de volta à nação.

Louise Solmitz, professora alemã, 1933

Adolf Hitler entre seus adeptos, década de 1930, Alemanha.
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A ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. Após a Primeira Guerra
Mundial (1918 - 1914), a Europa se encontrou em um estado de turbulência
social, política e econômica. Vários movimentos ideológicos, da direita como
A ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. Após a Primeira Guerra
da esquerda, disputavam alternativas radicais para anular o sistema liberal
Mundial (1918 - 1914), a Europa se encontrou em um estado de turbulência
e impor a superioridade da nação e da raça ou a igualdade de classe. Ao
social, política e econômica. Vários movimentos ideológicos, da direita como
mesmo tempo, a criação de estados etno-nacionais enfraqueceu a posição
da esquerda, disputavam alternativas radicais para anular o sistema liberal
e impor a superioridade da nação e da raça ou a igualdade de classe. Ao
mesmo tempo, a criação de estados etno-nacionais enfraqueceu a posição

Adolf Hitler entre seus adeptos, década de 1930, Alemanha.
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das minorias na Europa, particularmente a dos judeus, que, com frequência,
eram acusados de trair a nação e de colocá-la em risco. Na Alemanha, esse
processo gradualmente fortaleceu o partido Nacional-Socialista (Nazista),
das minorias na Europa, particularmente a dos judeus, que, com frequência,
sob o comando de Adolf Hitler. Em janeiro de 1933, após eleições democráticas
eram acusados de trair a nação e de colocá-la em risco. Na Alemanha, esse
e com o apoio dos conservadores, os nazistas alcançaram o poder e
processo gradualmente fortaleceu o partido Nacional-Socialista (Nazista),
estabeleceram um sistema totalitário, racista e antissemita.
sob o comando de Adolf Hitler. Em janeiro de 1933, após eleições democráticas
e com o apoio dos conservadores, os nazistas alcançaram o poder e
estabeleceram um sistema totalitário, racista e antissemita.

Meu noivo foi morto em batalha em 1914. Meus irmãos, Max e Julius
Cohn, foram mortos em 1916 e 1918. Meu irmão, Willy, que sobreviveu,
voltou cego... Todos os três foram condecorados com a Cruz de Ferro por
Meu noivo foi morto em batalha em 1914. Meus irmãos, Max e Julius
serviço prestado ao país. Mas agora... panfletos dizendo, “Judeus, fora!”
Cohn, foram mortos em 1916 e 1918. Meu irmão, Willy, que sobreviveu,
estão sendo distribuídos nas ruas... A incitação contra os judeus é uma
voltou cego... Todos os três foram condecorados com a Cruz de Ferro por
mostra de coragem ou de covardia, quando os judeus constituem apenas
serviço prestado ao país. Mas agora... panfletos dizendo, “Judeus, fora!”
um por cento da população alemã?
estão
sendo distribuídos nas ruas... A incitação contra os judeus é uma
Carta de Frieda Friedmann ao Presidente Paul von Hindenburg, Alemanha, fevereiro de 1933
mostra de coragem ou de covardia, quando os judeus constituem apenas
um por cento da população alemã?
Carta de Frieda Friedmann ao Presidente Paul von Hindenburg, Alemanha, fevereiro de 1933

Cartaz da Associação de Veteranos de Guerra Alemães-Judeus (RJF) enfatizando
os doze mil soldados judeus que morreram na Primeira Guerra Mundial,

Uma Hanukkiah na janela da casa do Rabino Akiva
e Rachel Posner, em Kiel, Alemanha.

contrariando a propaganda antissemita que retratava os judeus como havendo
evadido do serviço militar.
Cartaz da Associação de Veteranos de Guerra Alemães-Judeus (RJF) enfatizando
os doze mil soldados judeus que morreram na Primeira Guerra Mundial,
contrariando a propaganda antissemita que retratava os judeus como havendo
evadido do serviço militar.
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Uma Hanukkiah na janela da casa do Rabino Akiva
e Rachel Posner, em Kiel, Alemanha.
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Ele [o ariano] só... representando o protótipo de tudo que entendemos
pela palavra “gente”. O judeu é anti-gente.
Ele [o ariano] só... representando o protótipo de tudo que entendemos
Adolf Hitler
pela palavra “gente”. O judeu é anti-gente.
Adolf Hitler

Cartaz antissemita nazista.
O judeu é retratado como parasita que ambiciona controlar o mundo.
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Ideologia antissemita nazista. A ideologia nazista, baseada em uma
concepção de mundo racista antissemita, via os judeus como uma raça
destruidoraantissemita
que envenena
e diluiAos
fundamentos
da baseada
existênciaem
humana.
Ideologia
nazista.
ideologia
nazista,
uma
Consecutivamente
aoracista
antijudaísmo
europeu
nazistas
concepção
de mundo
antissemita,
via os tradicional,
judeus comoosuma
raça
concebiam os
e o Judaísmo
uma força
quehumana.
aspirava
destruidora
quejudeus
envenena
e dilui oscomo
fundamentos
dasatânica
existência
Consecutivamente ao antijudaísmo europeu tradicional, os nazistas
concebiam os judeus e o Judaísmo como uma força satânica que aspirava

Cartaz antissemita nazista.
O judeu é retratado como parasita que ambiciona controlar o mundo.
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dominar o mundo, fomentando revoluções, o comunismo, o capitalismo
explorador e a democracia. Os nazistas consideravam os alemães como
raça superior
e pretendiam
estabelecer
uma
nova ordem mundial
sob sua
dominar
o mundo,
fomentando
revoluções,
o comunismo,
o capitalismo
liderança -eum
mundo semOs
judeus.
explorador
a democracia.
nazistas consideravam os alemães como
raça superior e pretendiam estabelecer uma nova ordem mundial sob sua
liderança - um mundo sem judeus.

Jakob Feibelmann era proprietário de uma empresa bem-sucedida que fabricava folhas
de alumínio e era membro do conselho municipal de Memmingen, na Bavária. Ele serviu
como oficial do exército alemão na Primeira Guerra Mundial.
Após a
ascenção dos
nazistas aode
poder,
foi bem-sucedida
preso, e logo em
solto
por sua
Jakob
Feibelmann
era proprietário
umaJakob
empresa
queseguida
fabricava
folhas
posição
na ecomunidade.
sua de
filha
Miriam sofria
as persecuções
de
alumínio
era membro Ao
do mesmo
conselhotempo,
municipal
Memmingen,
na com
Bavária.
Ele serviu
antissemitas
escola.alemão na Primeira Guerra Mundial.
como
oficial donaexército
Em 1934,
Jakob recebia
todasao
aspoder,
semanas
cartões
postais
anônimos
cheios
depor
ódio.
Após
a ascenção
dos nazistas
Jakob
foi preso,
e logo
em seguida
solto
sua
No total,naa comunidade.
família Feibelmann
recebeu
46 cartões
posição
Ao mesmo
tempo,
sua filhapostais.
Miriam sofria com as persecuções
Em 1935, Jakob
Feibelmann e sua família fugiram para a Terra de Israel.
antissemitas
na escola.
Em 1934, Jakob recebia todas as semanas cartões postais anônimos cheios de ódio.
No total, a família Feibelmann recebeu 46 cartões postais.
Em 1935, Jakob Feibelmann e sua família fugiram para a Terra de Israel.
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“Resultados do Iluminismo
Nenhuma garota mais cairá em sua armadilha
De agora em diante ele bebe seu licor sozinho“
“Resultados do Iluminismo
Nenhuma
garota
mais
em
sua armadilha
“Quando,
afinal,
seucairá
judeu
impertinente,
você
De agora
em
diante
ele
bebe
seu
licor
sozinho“
planeja retornar à Palestina?”
“Quando, afinal, seu judeu impertinente, você
planeja retornar à Palestina?”
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Esta foi minha despedida de tudo que era alemão. Minha despedida do que outrora havia sido
minha terra natal... Eu não conseguia mais ser alemão.
Memórias
judeu alemão
que emigrou para a Terrade
de Israel
Estade Edwin
foiLandau,
minha
despedida
tudo que era alemão. Minha despedida do que outrora havia sido
minha terra natal... Eu não conseguia mais ser alemão.
Memórias de Edwin Landau, judeu alemão que emigrou para a Terra de Israel

T
O
N

Y
P

O
C

Alemães assistindo à queima da Sinagoga Horowitz em Frankfurt am Main na “Noite dos Cristais” em 9-10 de novembro de 1938
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Os judeus do Reich sob jugo nazista. Logo após a conquista do poder em
Alemães assistindo à queima da Sinagoga Horowitz em Frankfurt am Main na “Noite dos Cristais” em 9-10 de novembro de 1938
1933, os nazistas deram início à discriminação gradual contra os judeus. Eles
foram discriminados e desapropriados economicamente. Em 1935, as Leis de
Os judeus do Reich sob jugo nazista. Logo após a conquista do poder em
Nuremberg revogaram a cidadania alemã dos judeus. Durante a década de 1930,
1933, os nazistas deram início à discriminação gradual contra os judeus. Eles
centenas de milhares de judeus tentaram emigrar e abandonar a pátria que os
foram discriminados e desapropriados economicamente. Em 1935, as Leis de
havia traído. Porém, apenas um número limitado deles conseguiu se refugiar.
Nuremberg revogaram a cidadania alemã dos judeus. Durante a década de 1930,
Outros criaram estruturas comunitárias alternativas, principalmente nas áreas
centenas de milhares de judeus tentaram emigrar e abandonar a pátria que os
da cultura, educação e assistência social, revigorando sua identidade judaica.
havia traído. Porém, apenas um número limitado deles conseguiu se refugiar.
Outros criaram estruturas comunitárias alternativas, principalmente nas áreas
da cultura, educação e assistência social, revigorando sua identidade judaica.

Aviso afixado por nazistas em uma loja de propriedade de judeu: “Alemães!
Protejam-se. Não comprem dos judeus.” Alemanha, 1º de abril de 1933.
Em 1º de abril de 1933, os nazistas organizaram a primeira ação
antissemita nacional - o boicote econômico como política deliberada para
isolar afixado
e excluirpor
os nazistas
cidadãosem
judeus
Aviso
uma da
lojaAlemanha.
de propriedade de judeu: “Alemães!
Bundesarchiv, Koblenz, Alemanha
Protejam-se. Não comprem dos judeus.” Alemanha, 1º de abril de 1933.
Em 1º de abril de 1933, os nazistas organizaram a primeira ação
antissemita nacional - o boicote econômico como política deliberada para
isolar e excluir os cidadãos judeus da Alemanha.
Bundesarchiv, Koblenz, Alemanha
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No decorrer de 1938, a situação dos judeus piorou com as medidas econômicas,
a emigração forçada da Alemanha e o aumento da violência de que eram
vítimas. Este processo culminou no pogrom de novembro – denominado “Noite
No decorrer de 1938, a situação dos judeus piorou com as medidas econômicas,
dos Cristais” – quando foram queimados e destruídos milhares de sinagogas e
a emigração forçada da Alemanha e o aumento da violência de que eram
estabelecimentos comerciais de judeus em todo o Reich alemão. Dezenas de
vítimas. Este processo culminou no pogrom de novembro – denominado “Noite
milhares de judeus foram encarcerados em campos de concentração e muitos
dos Cristais” – quando foram queimados e destruídos milhares de sinagogas e
deles assassinados. A vida judaica na Alemanha se tornou intolerável.
estabelecimentos comerciais de judeus em todo o Reich alemão. Dezenas de
milhares de judeus foram encarcerados em campos de concentração e muitos
deles assassinados. A vida judaica na Alemanha se tornou intolerável.

Um judeu e uma cristã humilhados em público por manterem relações íntimas.
Cuxhaven, Alemanha, 27 de julho de 1933.
Leis de Nuremberg, a legislação racista instituída em 1935, que proibia relações
sexuais entre judeus e arianos.
Um judeu e uma cristã humilhados em público por manterem relações íntimas.
Cuxhaven, Alemanha, 27 de julho de 1933.
Leis de Nuremberg, a legislação racista instituída em 1935, que proibia relações
sexuais entre judeus e arianos.

O refugiado, 1939
Felix Nussbaum
Assassinado em Auschwitz-Birkenau, 1944
O refugiado, 1939
Felix Nussbaum
Assassinado em Auschwitz-Birkenau, 1944
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Eu nunca fui tão humilhado em toda minha vida como quando olhei pelo portão para a praça
e vi os rostos alegres e sorridentes dos transeuntes, sorrindo da nossa desgraça.
Dawid Sierakowiak,
Lodz, Polônia, 4 de
outubro
de 1939humilhado em toda minha vida como quando olhei pelo portão para a praça
Eu nunca
fui
tão
Assassinado no Gueto de Lodz em 1943
e vi os rostos alegres e sorridentes dos transeuntes, sorrindo da nossa desgraça.
Dawid Sierakowiak, Lodz, Polônia, 4 de outubro de 1939
Assassinado no Gueto de Lodz em 1943
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Mulheres com a estrela amarela para estigmatizá-las como judias, Viena, Áustria, 1941.
Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Viena, Áustria
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A ocupação da Europa. A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão
da Polônia em 1º de setembro de 1939. Passados dois anos, a Alemanha
controlaria a maior parte da Europa e do Norte da África. Os nazistas
A ocupação da Europa. A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão
ditaram uma “Nova Ordem”, na qual não haveria lugar para judeus, que foram
da Polônia em 1º de setembro de 1939. Passados dois anos, a Alemanha
explorados, oprimidos e tiveram seus direitos revogados, além de serem
controlaria a maior parte da Europa e do Norte da África. Os nazistas
ditaram uma “Nova Ordem”, na qual não haveria lugar para judeus, que foram
explorados, oprimidos e tiveram seus direitos revogados, além de serem

Mulheres com a estrela amarela para estigmatizá-las como judias, Viena, Áustria, 1941.
Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Viena, Áustria

Milicianos eslovacos cortando a barba de um judeu, Stropkov, Eslováquia, 21 de maio de 1942

Milicianos eslovacos cortando a barba de um judeu, Stropkov, Eslováquia, 21 de maio de 1942
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separados de outros setores da população e violentamente deportados para
campos de trabalhos forçados. Os nazistas instrumentalizaram instituições
e burocracias governamentais com o intuito de perseguir e desarraigar os
separados de outros setores da população e violentamente deportados para
judeus das esferas social, civil e econômica.
campos de trabalhos forçados. Os nazistas instrumentalizaram instituições
e burocracias governamentais com o intuito de perseguir e desarraigar os
judeus das esferas social, civil e econômica.

Humilhação de judeus durante o “Shabat Negro”, Salonica, Grécia, 11 de julho de 1942

Humilhação de judeus durante o “Shabat Negro”, Salonica, Grécia, 11 de julho de 1942
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De repente nos vimos encarcerados por todos os lados.
Estamos segregados e apartados do mundo... isolados do resto da humanidade.
Chaim A. Kaplan, Gueto de Varsóvia,De
Polônia,repente
17 de novembro de nos
1940
vimos
encarcerados
por
todos
os
lados.
Assassinado no campo de extermínio de Treblinka, agosto de 1942
Estamos segregados e apartados do mundo... isolados do resto da humanidade.
Chaim A. Kaplan, Gueto de Varsóvia, Polônia, 17 de novembro de 1940
Assassinado no campo de extermínio de Treblinka, agosto de 1942
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Crianças judias famintas nas ruas do Gueto de Varsóvia. Polônia ocupada, 19 de setembro de 1941.
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Guetos. Em muitos lugares da Europa Oriental, os nazistas implementaram
um processo gradual que envolvia o enclausuramento dos judeus em áreas
designadas exclusivamente para eles - guetos – diretiva que os alemães
Guetos. Em muitos lugares da Europa Oriental, os nazistas implementaram
impuseram às lideranças judaicas. Os guetos eram caracterizados pela
um processo gradual que envolvia o enclausuramento dos judeus em áreas
superlotação, fome, doenças, trabalhos forçados e a morte de centenas de
designadas exclusivamente para eles - guetos – diretiva que os alemães
milhares. Apesar dessas condições insuportáveis, os judeus fizeram de tudo
impuseram às lideranças judaicas. Os guetos eram caracterizados pela
para sobreviver - iberleben, como diziam os judeus em ídiche.
superlotação, fome, doenças, trabalhos forçados e a morte de centenas de
milhares. Apesar dessas condições insuportáveis, os judeus fizeram de tudo
para sobreviver - iberleben, como diziam os judeus em ídiche.

Crianças judias famintas nas ruas do Gueto de Varsóvia. Polônia ocupada, 19 de setembro de 1941.

Cozinha pública da Sociedade Judaica de Ajuda Mútua, Gueto de Varsóvia,
Polônia ocupada.

Cozinha pública da Sociedade Judaica de Ajuda Mútua, Gueto de Varsóvia,
Polônia ocupada.
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Em muitos lugares, movimentos juvenis continuaram, na clandestinidade, com
seu trabalho educativo, e ativistas militavam no âmbito político interno, em
instituições culturais e de assistência social. Atividades religiosas seguiam
Em muitos lugares, movimentos juvenis continuaram, na clandestinidade, com
sendo realizadas e judeus escreviam diários para testemunhar a tragédia
seu trabalho educativo, e ativistas militavam no âmbito político interno, em
às gerações futuras. A sensação de isolamento dos confinados se agravou
instituições culturais e de assistência social. Atividades religiosas seguiam
devido à alienação e à indiferença das populações vizinhas.
sendo realizadas e judeus escreviam diários para testemunhar a tragédia
às gerações futuras. A sensação de isolamento dos confinados se agravou
devido à alienação e à indiferença das populações vizinhas.

Um menino transportando um defunto do necrotério para o local do sepultamento
no cemitério judaico, Varsóvia, Polônia ocupada, 19 de setembro de 1941.

Um menino transportando um defunto do necrotério para o local do sepultamento
no cemitério judaico, Varsóvia, Polônia ocupada, 19 de setembro de 1941.

Aula de geografia no Gueto de Lodz, Polônia ocupada.

Aula de geografia no Gueto de Lodz, Polônia ocupada.
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Eu tenho vinte anos. Oh, como é belo o mundo ao meu redor...
Serão estes meus últimos momentos de vida?
Eu
tenho vinte
comoque
é belo
o mundo
ao meupedido
redor...se vinguem.
Vingança!
Que anos.
todosOh,
aqueles
lerem
meu último
Último testamento
escrito nasmeus
paredes de uma
sinagoga onde judeus
do gueto estiveram agrupados
de sua execução, Kowel, Polônia ocupada, 1942
Serão
estes
últimos
momentos
deantes
vida?
Vingança! Que todos aqueles que lerem meu último pedido se vinguem.
Último testamento escrito nas paredes de uma sinagoga onde judeus do gueto estiveram agrupados antes de sua execução, Kowel, Polônia ocupada, 1942

O
C

Fotografia enviada do fronte por um soldado alemão. Atrás da foto aparece escrito: “Judeus em uma Aktion [operação assassina], Ivangorod, Ucrânia, 1942.”
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, EUA
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Fotografia enviada do fronte por um soldado alemão. Atrás da foto aparece escrito: “Judeus em uma Aktion [operação assassina], Ivangorod, Ucrânia, 1942.”
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, EUA

Mudança brusca assassina. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista
atacou de surpresa a União Soviética. Esse ataque foi um momento decisivo na
Segunda Guerra Mundial e foi letal para o destino dos judeus - a personificação
Mudança brusca assassina. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista
do comunismo, segundo os nazistas. A campanha foi travada no âmbito de
atacou de surpresa a União Soviética. Esse ataque foi um momento decisivo na
uma guerra racial e ideológica com ataques massivos contra a população civil
Segunda Guerra Mundial e foi letal para o destino dos judeus - a personificação
do comunismo, segundo os nazistas. A campanha foi travada no âmbito de
uma guerra racial e ideológica com ataques massivos contra a população civil
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Kraigonev, União Soviética, 1941

Mizocz, Polônia ocupada, 1942

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, EUA

Kraigonev, União Soviética, 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, EUA
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e a implementacao da política genocida contra os judeus. Os Einsatzgruppen,
esquadrões da morte das SS, juntamente com o exército e a polícia alemães
com a ajuda de colaboradores locais, concentraram os judeus em locais
e a implementacao da política genocida contra os judeus. Os Einsatzgruppen,
próximos a suas cidades para serem fuzilados. Aproximadamente 1,5 milhão
esquadrões da morte das SS, juntamente com o exército e a polícia alemães
de judeus foram assassinados dessa forma.
com a ajuda de colaboradores locais, concentraram os judeus em locais
próximos a suas cidades para serem fuzilados. Aproximadamente 1,5 milhão
de judeus foram assassinados dessa forma.

Vinnitsa, Ucrânia, julho de 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, EUA

Mizocz, Polônia ocupada, 1942

Vinnitsa, Ucrânia, julho de 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, EUA
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Gueto de Plonsk, 14 de dezembro de 1942

Amanhã nos direcionaremos ao grande desconhecido totalmente cientes e em paz.
Gueto
Plonsk, 14 de dezembro detanto
1942
Sedevivermos,
melhor; e se não...
Abramek, Polônia ocupada
Amanhã
nos direcionaremos ao grande desconhecido totalmente cientes e em paz.
Se vivermos, tanto melhor; e se não...
F INL AND

Abramek, Polônia ocupada

F AR OE IS L ANDS

Alemanha nazista e territórios ocupados
NOR WAY

Geografia da morte

S WE DE N

Países do Eixo e colaboracionistas

F INL AND
E S T ONIA

F AR OE IS L ANDS

Fronteiras - outubro de 1942

Países neutros
Alemanha nazista e territórios ocupados

NOR WAY

Geografia da morte

L AT VIA

S WE DE N

Países aliados
Países do Eixo e colaboracionistas

bula
Biķernieki

Liepāja

Rēzekne
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DE NMAR K

Países neutros

Żagar
Telš iai

Fronteiras - outubro de 1942
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A “solução final”: Deportações para os campos de extermínio. No fim de 1941,
os fuzilamentos evoluiram em direção a um objetivo abrangente que os nazistas
denominaram “A solução final para a questão judaica na Europa”. A Alemanha
A “solução final”: Deportações para os campos de extermínio. No fim de 1941,
nazista decidiu pelo extermínio de todos os judeus da Europa. Para esse fim,
os fuzilamentos evoluiram em direção a um objetivo abrangente que os nazistas
os nazistas mobilizaram o governo, o exército, as SS (o aparelho ideológico de
denominaram “A solução final para a questão judaica na Europa”. A Alemanha
segurança do Reich alemão), a polícia e a indústria. Regimes colaboracionistas
nazista decidiu pelo extermínio de todos os judeus da Europa. Para esse fim,
juntamente com setores da população local nos países ocupados também
os nazistas mobilizaram o governo, o exército, as SS (o aparelho ideológico de
colaboraram para este objetivo.
segurança do Reich alemão), a polícia e a indústria. Regimes colaboracionistas
juntamente com setores da população local nos países ocupados também
colaboraram para este objetivo.

Do Gueto de Varsóvia, Polônia ocupada, para os campos de extermínio
de Treblinka e Majdanek, abril e maio de 1943

Do Gueto de Varsóvia, Polônia ocupada, para os campos de extermínio
de Treblinka e Majdanek, abril e maio de 1943
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S AUDI AR AB IA
E GYP T

TR ANS J OR DAN
B R IT IS H MANDATOR Y
P AL E S T INE

L IB YA

S AUDI AR AB IA
E GYP T

Milhões de judeus de toda a Europa foram concentrados e deportados em
trens de carga para campos de extermínio - instalações industriais genocidas
com o fim de assassinar judeus em câmaras de gás. Durante todo o processo,
Milhões de judeus de toda a Europa foram concentrados e deportados em
as vítimas foram ludibriadas pelos alemães quanto ao verdadeiro motivo da
trens de carga para campos de extermínio - instalações industriais genocidas
viagem. Dessa forma, aproximadamente três milhões de judeus foram mortos
com o fim de assassinar judeus em câmaras de gás. Durante todo o processo,
nos campos de extermínio, principalmente Auschwitz-Birkenau, Treblinka,
as vítimas foram ludibriadas pelos alemães quanto ao verdadeiro motivo da
Bełżec, Chełmno, Majdanek e Sobibor. Cerca de seis milhões de judeus foram
viagem. Dessa forma, aproximadamente três milhões de judeus foram mortos
assassinados em toda a Europa entre 1941 e 1945.
nos campos de extermínio, principalmente Auschwitz-Birkenau, Treblinka,
Bełżec, Chełmno, Majdanek e Sobibor. Cerca de seis milhões de judeus foram
assassinados em toda a Europa entre 1941 e 1945.

Da Trácia, anexada pela Bulgária, para o campo de extermínio de Treblinka,
março de 1943

Da Trácia, anexada pela Bulgária, para o campo de extermínio de Treblinka,
março de 1943

Do campo de trânsito de Westerbork, Holanda, para o campo de extermínio
de Auschwitz-Birkenau

Do campo de trânsito de Westerbork, Holanda, para o campo de extermínio
de Auschwitz-Birkenau
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COMO FOI HUMANAMENTE POSSÍVEL?

Portão de entrada de Birkenau, Polônia, 1945
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Auschwitz-Birkenau.
Auschwitz
foi criado como campo de concentração para
Portão de entrada de Birkenau, Polônia,
1945
os inimigos do regime de ocupação nazista. Entre 1942 e 1944, o campo se
transformou no principal centro de extermínio de judeus europeus. Em Birkenau
Auschwitz-Birkenau. Auschwitz foi criado como campo de concentração para
(Auschwitz II), os nazistas construíram quatro estruturas para o genocídio, cada
os inimigos do regime de ocupação nazista. Entre 1942 e 1944, o campo se
qual com áreas para desnudar, câmaras de gás e crematórios. Os judeus foram
transformou no principal centro de extermínio de judeus europeus. Em Birkenau
deportados para Birkenau de toda a Europa e a maioria deles exterminada no
(Auschwitz II), os nazistas construíram quatro estruturas para o genocídio, cada
dia da chegada.
qual com áreas para desnudar, câmaras de gás e crematórios. Os judeus foram
deportados para Birkenau de toda a Europa e a maioria deles exterminada no
dia da chegada.
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Os judeus da Rutênia dos Cárpatos, Hungria, no processo de seleção, Birkenau,
27 e 28 de maio de 1944.

Os judeus da Rutênia dos Cárpatos, Hungria, no processo de seleção, Birkenau,
27 e 28 de maio de 1944.
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Apenas poucos sobreviveram à seleção, permanecendo vivos temporariamente
como prisioneiros e mão de obra escrava dos campos.
Cerca de
1,12 milhão
de pessoas
foram
assassinadasvivos
em Auschwitz-Birkenau,
Apenas
poucos
sobreviveram
à seleção,
permanecendo
temporariamente
evocado
como símbolo
mal
absoluto, do sofrimento humano,
como
prisioneiros
e mão do
de Holocausto,
obra escravado
dos
campos.
humilhação e mortes. Aproximadamente 1 milhão das vítimas assassinadas
Cerca de 1,12 milhão de pessoas foram assassinadas em Auschwitz-Birkenau,
eram judeus, incluindo mais de 200 mil crianças.
evocado como símbolo do Holocausto, do mal absoluto, do sofrimento humano,
humilhação e mortes. Aproximadamente 1 milhão das vítimas assassinadas
eram judeus, incluindo mais de 200 mil crianças.

Mulheres e crianças judias, selecionadas para o extermínio a caminho das câmaras
de gás, Birkenau, 27 e 28 de maio de 1944.

Mulheres e crianças judias, selecionadas para o extermínio a caminho das câmaras
de gás, Birkenau, 27 e 28 de maio de 1944.

Os fornos para cremar os corpos das vítimas, Crematório III em Birkenau, 1943.

Os fornos para cremar os corpos das vítimas, Crematório III em Birkenau, 1943.
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Não se apressem em lutar e morrer... precisamos salvar vidas,
e é mais importante salvar judeus do que matar alemães.
Tuvia
Bielski se apressem em lutar e morrer... precisamos salvar vidas,
Não
e é mais importante salvar judeus do que matar alemães.
Tuvia Bielski
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Partisanos no Acampamento de famílias sob o comando de Tuvia Bielski. Florestas de Naliboki, Bielorrússia, maio de 1944.

Partisanos no Acampamento de famílias sob o comando de Tuvia Bielski. Florestas de Naliboki, Bielorrússia, maio de 1944.

Reações dos judeus. Durante a Shoá, os judeus encontraram-se abandonados e
rejeitados pela maioria das populações entre as quais viviam. Em consequência,
e em vista das poucas opções a seu dispor, os judeus procuraram meios para
Reações dos judeus. Durante a Shoá, os judeus encontraram-se abandonados e
resistir, tanto individual como coletivamente, a fim de se esconder, fugir, resgatar
rejeitados pela maioria das populações entre as quais viviam. Em consequência,
outros judeus, amenizar a situacao com ajuda mútua e atividades de caráter
e em vista das poucas opções a seu dispor, os judeus procuraram meios para
social, cultural e religioso.
resistir, tanto individual como coletivamente, a fim de se esconder, fugir, resgatar
outros judeus, amenizar a situacao com ajuda mútua e atividades de caráter
social, cultural e religioso.
Em resposta à liquidação definitiva do gueto,

Soldados alemães prendem rebeldes judeus durante a opressão do
Levante do Gueto de Varsóvia, Polônia ocupada, abril-maio de 1943.

as organizações clandestinas iniciaram um
levante armado, apoiado pelos habitantes
Em
resposta à liquidação
definitiva
do gueto,
entrincheirados
em bunkers
e esconderijos.
as
clandestinas
iniciaram
Osorganizações
alemães revidaram
incendiando
os um
edifícios
levante
armado,
apoiado pelos
do gueto,
que rapidamente
se habitantes
tornaram
entrincheirados
em bunkers
e esconderijos.
armadilhas de fogo.
Mesmo
assim, os judeus
Os
revidaram
incendiando
doalemães
gueto resistiram
por
um mês. os edifícios
do gueto, que rapidamente se tornaram
armadilhas de fogo. Mesmo assim, os judeus
do gueto resistiram por um mês.

Em toda a Europa, os judeus, de várias formas, combateram os nazistas, seja
em unidades armadas dos partisanos, que nem sempre toleravam judeus em
suas fileiras, ou em organizações judaicas clandestinas. No Gueto de Varsóvia
Em toda a Europa, os judeus, de várias formas, combateram os nazistas, seja
e em outros guetos, grupos clandestinos engajaram-se na resistência armada
em unidades armadas dos partisanos, que nem sempre toleravam judeus em
quando perceberam que não tinham chances de sobreviver.
suas fileiras, ou em organizações judaicas clandestinas. No Gueto de Varsóvia
e em outros guetos, grupos clandestinos engajaram-se na resistência armada
quando perceberam que não tinham chances de sobreviver.

Crianças e enfermeiras no orfanato De Creche, Amsterdã,
Holanda.
Museu Histórico Judaico, Amsterdã, Holanda

Soldados alemães prendem rebeldes judeus durante a opressão do
Levante do Gueto de Varsóvia, Polônia ocupada, abril-maio de 1943.

Crianças e enfermeiras no orfanato De Creche, Amsterdã,
Holanda.
Museu Histórico Judaico, Amsterdã, Holanda
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O orfanato serviu como trânsito para crianças judias
destinadas à deportação. Henriette Henriques
Pimentel, a diretora do orfanato, e Walter Süskind,
O orfanato
serviu como
para crianças
judiascom
um dos líderes
judeustrânsito
na Holanda,
colaboraram
destinadas
à deportação.
Henriette
Henriques
organizações
clandestinas
holandesas
para salvar
Pimentel,
a diretora
do orfanato,
e Walter Süskind,
centenas
de crianças
em esconderijos.
umEm
dos1943,
líderes
judeus nafoiHolanda,
com
o orfanato
fechado.colaboraram
Henriette e as
organizações
clandestinas
crianças restantes
foramholandesas
deportadaspara
parasalvar
o campo
centenas
de crianças
em esconderijos.
de extermínio
de Auschwitz-Birkenau.
Em 1943, o orfanato foi fechado. Henriette e as
crianças restantes foram deportadas para o campo
de extermínio de Auschwitz-Birkenau.
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Anne Frank, Amsterdã, Holanda, 1940
Em julho de 1942, Anne Frank, com 13 anos, junto com sua família e outras pessoas, foi escondida com a ajuda de amigos holandeses. Por dois anos, ela escreveu um diário, no qual registrou seus pensamentos e sentimentos.
Em 4 de agosto de 1944, ela, junto com o grupo, foi traída, presa e deportada para Auschwitz-Birkenau. Mais tarde, Anne foi enviada para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde foi assassinada em março de 1945.
Anne Frank, Amsterdã, Holanda, 1940
Em julho de 1942, Anne Frank, com 13 anos, junto com sua família e outras pessoas, foi escondida com a ajuda de amigos holandeses. Por dois anos, ela escreveu um diário, no qual registrou seus pensamentos e sentimentos.
Em 4 de agosto de 1944, ela, junto com o grupo, foi traída, presa e deportada para Auschwitz-Birkenau. Mais tarde, Anne foi enviada para o campo de concentração de Bergen-Belsen, onde foi assassinada em março de 1945.
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A atitude da sociedade majoritária frente aos judeus. O destino dos judeus nos
países ocupados foi decidido não apenas pelas políticas alemãs, mas também
pelo posicionamento das diversas sociedades. A população local reagiu de
A atitude da sociedade majoritária frente aos judeus. O destino dos judeus nos
diferentes maneiras à violência e ao terror instituído contra os judeus, alvos
países ocupados foi decidido não apenas pelas políticas alemãs, mas também
de perseguição e morte. Alguns participaram dos assassinatos cometidos
pelo posicionamento das diversas sociedades. A população local reagiu de
pelos alemães enquanto outros socorriam judeus. Muitos regozijavam-se
diferentes maneiras à violência e ao terror instituído contra os judeus, alvos
com o desespero dos judeus e buscavam lucrar de alguma forma delatandode perseguição e morte. Alguns participaram dos assassinatos cometidos
pelos alemães enquanto outros socorriam judeus. Muitos regozijavam-se
com o desespero dos judeus e buscavam lucrar de alguma forma delatando-

Deportação de judeus à Transnístria praticada por autoridades romenas e colaboradores locais,
Briceva, Romênia, 1941

Deportação de judeus à Transnístria praticada por autoridades romenas e colaboradores locais,
Briceva, Romênia, 1941
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os, subornando-os ou saqueando suas propriedades. Na maioria dos casos, a
população local foi indiferente em relação ao genocídio dos judeus. Atitudes
antissemitas, do tipo moderno como tradicional, aliadas ao regime de terror
os, subornando-os ou saqueando suas propriedades. Na maioria dos casos, a
imposto pelos nazistas, e a passividade geral, levaram a maioria dos europeus
população local foi indiferente em relação ao genocídio dos judeus. Atitudes
a negar conscientemente os crimes cometidos contra seus vizinhos judeus
antissemitas, do tipo moderno como tradicional, aliadas ao regime de terror
com os quais conviveram durante séculos.
imposto pelos nazistas, e a passividade geral, levaram a maioria dos europeus
a negar conscientemente os crimes cometidos contra seus vizinhos judeus
com os quais conviveram durante séculos.

Ucranianos abusando de uma mulher judia, Lvov,
Polônia, julho de 1941

Ucranianos abusando de uma mulher judia, Lvov,
Polônia, julho de 1941

Soldados alemães e a população local testemunhando o assassinato de judeus por nacionalistas
lituanos, Kaunas, Lituânia, 27 de junho de 1941

Soldados alemães e a população local testemunhando o assassinato de judeus por nacionalistas
lituanos, Kaunas, Lituânia, 27 de junho de 1941
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Éramos funcionários, fazendeiros, operários, padres, freiras - éramos pessoas
humildes e nossos atos não eram sofisticados, ceder ao mal seria uma desgraça.
Anna Bandžáková-Kuchárová,
Eslováquia
Éramos funcionários,
fazendeiros, operários, padres, freiras - éramos pessoas
humildes e nossos atos não eram sofisticados, ceder ao mal seria uma desgraça.
Anna Bandžáková-Kuchárová, Eslováquia
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Julie De-Bast com Micheline Wierzchowski, Bruxelas, Bélgica, 1943
Em 1942, Julie De-Bast tirou Anna Meiers e Micheline Wierzchowski de uma instituição católica quando soube que a Gestapo havia feito uma busca no local para encontrar crianças judias.
As meninas permaneceram na casa de Julie e Jean até o final da Guerra com documentos falsos. Em 1944, o Yad Vashem conferiu a Jean e Julie De Bast o título de Justos entre as Nações.
Julie De-Bast com Micheline Wierzchowski, Bruxelas, Bélgica, 1943
Em 1942, Julie De-Bast tirou Anna Meiers e Micheline Wierzchowski de uma instituição católica quando soube que a Gestapo havia feito uma busca no local para encontrar crianças judias.
As meninas permaneceram na casa de Julie e Jean até o final da Guerra com documentos falsos. Em 1944, o Yad Vashem conferiu a Jean e Julie De Bast o título de Justos entre as Nações.

Justos entre as Nações. Os Justos são não-judeus que arriscaram suas vidas
durante o Holocausto para salvar os judeus perseguidos. Atos de salvamento
incluíam abrigar; fornecer documentos falsos, documentos de proteção e vistos
Justos entre as Nações. Os Justos são não-judeus que arriscaram suas vidas
diplomáticos; possibilitar a fuga e a travessia de fronteiras e ocultar crianças.
durante o Holocausto para salvar os judeus perseguidos. Atos de salvamento
As
crianças
eramfornecer
ocultadas
em casasfalsos,
de família,
orfanatos
e em instituições
incluíam
abrigar;
documentos
documentos
de proteção
e vistos
religiosas
compossibilitar
o auxílio adefuga
líderes
religiosos,
e freiras.
Oscrianças.
salvadores
diplomáticos;
e a travessia
de padres
fronteiras
e ocultar
viviam em constante medo de traidores. Na Europa Ocidental, eles corriam o
As crianças eram ocultadas em casas de família, orfanatos e em instituições
risco de serem enviados aos campos de concentração. Na Europa Oriental,
religiosas com o auxílio de líderes religiosos, padres e freiras. Os salvadores
viviam em constante medo de traidores. Na Europa Ocidental, eles corriam o
risco de serem enviados aos campos de concentração. Na Europa Oriental,

Oskar Schindler,
Alemanha

Oskar Schindler,
Alemanha

Tatiana Chariuta Zelenskia,
Rússia

Tatiana Chariuta Zelenskia,
Rússia

Piotr Afanasiev,
Letônia

Piotr Afanasiev,
Letônia

Leopold Socha,
Polônia

Leopold Socha,
Polônia

eles enfrentavam o risco de execução e sacrifício de suas famílias. Os atos dos
Justos entre as Nações comprovam que era possível ajudar e salvar judeus.
Suas histórias são exemplos de heroísmo, ética humana e moral bem como
eles enfrentavam o risco de execução e sacrifício de suas famílias. Os atos dos
modelos de como preservar a integridade humana.
Justos entre as Nações comprovam que era possível ajudar e salvar judeus.
O Estado
de Israel,
em nome do
judeu,ética
conferiu
ao Yad
a obrigação
Suas
histórias
são exemplos
de povo
heroísmo,
humana
e Vashem
moral bem
como
de enaltecer
os Justos
entre
as Nações,humana.
que arriscaram suas vidas para salvar
modelos
de como
preservar
a integridade
os judeus.
O Estado de Israel, em nome do povo judeu, conferiu ao Yad Vashem a obrigação
de enaltecer os Justos entre as Nações, que arriscaram suas vidas para salvar
os judeus.

“Aquele que salva uma vida é como
se houvesse salvo todo o universo”
A medalha dos Justos das Nações
“Aquele que salva uma vida é como
se houvesse salvo todo o universo”
A medalha dos Justos das Nações

Odile Teyssendier,
França

Zajneba Hardaga,
Bósnia

Metropolitan Chrysostomos,
Grécia

Raoul Wallenberg,
Suécia
Raoul Wallenberg Academy, Sweden

Odile Teyssendier,
França

Zajneba Hardaga,
Bósnia

Metropolitan Chrysostomos,
Grécia

Raoul Wallenberg,
Suécia
Raoul Wallenberg Academy, Sweden
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Que estranho, não sinto ódio dentro de mim, apenas uma dor
terrível, espanto e me pergunto - “Por quê?”
Elisheva (Elsa) Binder

Devemos sempre escolher um lado.
A imparcialidade favorece o opressor, nunca a vítima.
O silêncio incentiva o algoz, nunca o atormentado.
Elie Wiesel
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Ninguém deveria julgar a não ser que se questionasse
sinceramente em uma situação similar se não teria feito
a mesma coisa.
Viktor E. Frankl
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Para nós, a vitória tinha vindo muito tarde, tarde demais.
Shmuel Krakowski, libertado no campo de Theresienstadt pelo exército soviético

Para nós, a vitória tinha vindo muito tarde, tarde demais.
Shmuel Krakowski, libertado no campo de Theresienstadt pelo exército soviético
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Um prisioneiro do campo de concentração de Bergen-Belsen após a libertação pelo exército britânico, Alemanha, 15 de abril de 1945

Um prisioneiro do campo de concentração de Bergen-Belsen após a libertação pelo exército britânico, Alemanha, 15 de abril de 1945

Libertação. A libertação do Norte da África e da Europa do domínio nazista
ocorreu gradualmente. Começou no final de 1942 até o colapso do Reich
em maio de 1945. A maioria dos judeus europeus já havia sido assassinada
Libertação. A libertação do Norte da África e da Europa do domínio nazista
quando os Aliados liberaram os territórios sob controle alemão. Ao aproximarocorreu gradualmente. Começou no final de 1942 até o colapso do Reich
se o fim da Guerra, à medida que o fronte se acercava do Reich alemão, os
em maio de 1945. A maioria dos judeus europeus já havia sido assassinada
nazistas começaram a desocupar os campos de prisioneiros para o interior da
quando os Aliados liberaram os territórios sob controle alemão. Ao aproximarse o fim da Guerra, à medida que o fronte se acercava do Reich alemão, os
nazistas começaram a desocupar os campos de prisioneiros para o interior da
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O salvador, 1945
Zinovii Tolkachev

O salvador, 1945
Zinovii Tolkachev
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No verão de 1944, o artista judeu Zinovii
Tolkachev se alistou no exército soviético que
libertou os campos de extermínio de Majdanek
No
verão de 1944, o artista judeu Zinovii
e Auschwitz-Birkenau.
Tolkachev
se alistou
no exército
soviético
que
Nesses campos,
Tolkachev
desenhou
e pintou
libertou
os campos
extermínio
uma série
de obrasde
que
retratam de
as Majdanek
cenas
eterríveis
Auschwitz-Birkenau.
que testemunhou.
Nesses campos, Tolkachev desenhou e pintou
uma série de obras que retratam as cenas
terríveis que testemunhou.
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Alemanha. Quando a libertação se aproximava, centenas de milhares de
prisioneiros judeus famintos, doentes e exaustos eram assassinados nas
“Marchas da Morte”. As tropas aliadas que liberaram os campos ficaram
Alemanha. Quando a libertação se aproximava, centenas de milhares de
horrorizadas com o que viram. Os judeus que sobreviveram encararam a
prisioneiros judeus famintos, doentes e exaustos eram assassinados nas
libertação com sentimentos ambivalentes. Para as vítimas da Shoá, o dia da
“Marchas da Morte”. As tropas aliadas que liberaram os campos ficaram
libertação chegou tarde demais.
horrorizadas com o que viram. Os judeus que sobreviveram encararam a
libertação com sentimentos ambivalentes. Para as vítimas da Shoá, o dia da
libertação chegou tarde demais.

Prisioneiros do campo de concentração de Dachau após a libertação pelo exército
americano, Alemanha, 1945

Prisioneiros do campo de concentração de Dachau após a libertação pelo exército
americano, Alemanha, 1945

Um soldado americano e um prisioneiro libertado, campo
de concentração de Buchenwald, Alemanha, abril de 1945

Um soldado americano e um prisioneiro libertado, campo
de concentração de Buchenwald, Alemanha, abril de 1945
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Minha vida começou pelo fim
Primeiro eu conheci a morte,
Minha vida começou pelo fim
Depois o nascimento.
Primeiro
eu conheci a morte,
Halina Birenbaum, sobrevivente da Shoá
Depois o nascimento.
Halina Birenbaum, sobrevivente da Shoá
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Sobrevivente de Auschwitz Natalia Bierzynska, tatuada com o número de prisioneira 38364, com sua filha, Zabierzow, Polônia, 1950.

Voltar a viver. Após a libertação, quando a esperança de encontrar
familiares vivos esvaiu-se, os sobreviventes da Shoá investiram energias
para reconstruir suas vidas. A maioria evitou vingança, manteve crença
Voltar a viver. Após a libertação, quando a esperança de encontrar
e fé na humanidade. Eles se empenharam em restabelecer famílias e
familiares vivos esvaiu-se, os sobreviventes da Shoá investiram energias
comunidades.
para reconstruir suas vidas. A maioria evitou vingança, manteve crença
e fé na humanidade. Eles se empenharam em restabelecer famílias e
comunidades.
Sobrevivente de Auschwitz Natalia Bierzynska, tatuada com o número de prisioneira 38364, com sua filha, Zabierzow, Polônia, 1950.
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Muitos se recusaram a continuar vivendo na Europa, que lhes parecia um
vasto cemitério. A maioria dos sobreviventes do Holocausto emigrou para
Israel, com a esperança de alcançar a liberdade - como judeus e seres
Muitos se recusaram a continuar vivendo na Europa, que lhes parecia um
humanos.
vasto cemitério. A maioria dos sobreviventes do Holocausto emigrou para
Israel, com a esperança de alcançar a liberdade - como judeus e seres
humanos.

COMO FOI HUMANAMENTE POSSÍVEL?
COMO FOI HUMANAMENTE POSSÍVEL?
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ISSO É A ESSÊNCIA DO
QUE TEMOS A DIZER.
Primo Levi
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SHOÁ

COMO FOI HUMANAMENTE POSSÍVEL?
O Yad Vashem foi fundado em 1953, como o centro mundial para documentação, pesquisa,
educação e recordação do Holocausto. Como memorial vivo do povo judeu para a Shoá, o Yad
Vashem guarda a memória do passado e transmite seu significado para as gerações futuras.
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Galeria dos Nomes, Museu Yad Vashem, Jerusalém, Israel

A Galeria dos Nomes é o lugar no qual se perpetuam os nomes das vítimas da
Shoá. O Yad Vashem vem cumprindo com esta obrigação concedendo-lhes
"um monumento e um nome".
A exposição foi produzida pelo Departamento de Exposições Itinerantes da Divisão de Museus do Yad Vashem
Design: Tarazi Studio
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