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RESUMO 

 

Após a libertação dos campos de concentração nazistas e o término da Segunda Guerra 
mundial em 1945 a humanidade passou a tomar conhecimento através de inúmeras memórias 
de ex-prisioneiros os horrores vividos pelos  judeus capturados pela política Nazista. Ao 
compararmos essas memórias é possível analisar as diferentes maneiras com que cada autor 
lida com os traumas vividos, a dor, as angustias e as percas. Podemos ainda constatar uma 
variação quanto ao modo de encarar e expor as memórias do holocausto por aqueles que 
publicaram suas obras logo após sua libertação e aqueles que as escreveram algumas décadas 
depois, num outro contexto sócio-cultural.  Possivelmente, o tempo já tenha dado a eles a 
chance de superarem suas perdas, ou mesmo retirado de suas lembranças muitos detalhes, ou 
ainda, feito com que encarassem o ocorrido de uma outra forma. Assim, a história passa a ser 
recontada e reinventada a cada dia sobre diferentes visões.  
 
Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. Memória. Judeus. Campos de concentração 
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 1 INTRODUÇÃO 

 
 

A segunda Guerra mundial ficou eternamente marcada como um dos mais 

violentos acontecimentos do século XX, suas marcas atravessaram as fronteiras da Europa e 

deixaram marcas por todo o mundo. Ao longo dos anos que sucederam o fim deste conflito, 

inúmeras obras passaram a serem publicadas, não só  a respeito das questões políticas da qual 

não iremos nos aprofundar, mas também em relação ao holocausto gerado pela política de 

superioridade da raça ariana, e conseqüente perseguição do povo judeu, idealizados pela 

absurda política Nazista de Adolf Hitler, sendo este a base de nosso ponto de estudo.  

Muitas das evidências a respeito dos campos de concentração e do holocausto 

judeu foram destruídas pelos próprios  nazistas, assim que a derrota para os aliados ia se 

concretizando, no entanto, o plano de “Solução final” que tinha como meta extinguir os 

judeus da Europa não alcançou seu objetivo. Mesmo assim, ao término da Guerra, a  política 

nazista havia matado cerca de seis milhões de judeus e os horrores vivido por eles nos campos 

de concentração para onde eram enviados, afim de  servirem de escravos e serem 

encaminhados a morte, começavam a serem publicados através da memória daqueles que 

presenciaram e sobreviveram a este inferno. Aos poucos o mundo ia tomando conhecimento 

das atrocidades cometidas contra esse povo, por meio de inúmeros relatos publicados a  partir 

de 1945 com a libertação dos campos.  

A nosso ver as memórias constituem um importante mecanismo para remontarmos 

o passado, diferentes visões em diferentes épocas; as memórias de ex-prisioneiros judeus até 

hoje continuam despertando a curiosidade de leitores de todos os cantos, memórias de 

tragédias traumas decepções e acima de tudo, memórias de superação, já que as profundas 

marcas da perseguição nazista estarão, para sempre, presente na memória de todos aqueles 

que sobreviveram ao holocausto. No entanto, diferentes pontos de vista surgiram a respeito de 

um único fato, de uma única realidade deixada para trás, mas que recontada se adapta a 

realidade do presente. Segundo Ecléa Bosi (1994) é o resultado das lembranças, do tempo e a 

da opinião do autor influenciado por seu meio social . 

       
 Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, 
com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 
trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, "tal como foi", e 
que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída 
pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações 
que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de 
um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, 
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nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o 
passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe 
a sua diferença em termos de ponto de vista. (BOSI, 1994, p. 55) 

 
 
Muito se tem questionado sobre o valor das memórias, tanto oral quanto a escrita, 

para a construção da história, é inegável que elas jamais expressarão uma verdade absoluta 

sobre um fato, levando-se em consideração os próprios interesses do autor ao expor suas 

lembranças, já que às vezes nem tudo convém ser dito, e,  ainda, levando-se em conta uma 

possível distorção da realidade passada influenciada pela cultura e o termo vívido. 

 Assim não buscaremos nos relatos uma  única verdade, pois na memória daqueles 

que  viveram  o passado muitas surgirão e suas memórias serão, quem sabe, nossa visão sobre 

ele. Torna-se sim necessário a compreensão do contexto em que as lembranças  foram escritas 

e o espaço de tempo entre o fato e a relato, para a construção sensata de nossa opinião que 

jamais deva nos permitir julgar mas sim interpretar o passado a fim de eternizá-lo na história.     
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1 AS GUERRAS MUNDIAIS 
 
 
 
1.1 Aa origens do Fascismo 
 
 

A Segunda Guerra Mundial é com certeza um dos maiores e mais tristes 

acontecimentos do século passado, um triste episódio que marcou para sempre a história da 

humanidade, que feriu, matou e interrompeu os sonhos de toda uma geração, de todo um 

futuro de sonhos que jamais puderam se quer ter a chance de serem realizados. 

Inocentes, culpados, cúmplices e aliados, nada escapou do gigantesco sistema feito 

para matar e destruir. Uma grande máquina de extermínio que acabou se virando para seus 

próprios criadores. 

Após viver os horrores da Primeira Grande Guerra (1914-1918), período em que 

pela primeira vez na história a população civil passou a ser fortemente atingida pelos ataques, 

sendo duramente castigada, pois a humanidade estava prestes a presenciar  o que seria um dos 

mais vergonhosos acontecimentos do século XX. A  Primeira Guerra havia terminado, porém  

um clima pesado pairava nos ares da Europa, que via  a cada dia o fantasma de uma nova 

guerra  atormentar sua população. 

Os resultados dos mais de quatros anos de conflitos foram alarmantes em  todo o 

velho continente, mesmo os países vencedores encontravam-se destroçados pelos inúmeros 

ataques, mas a situação era ainda pior em países como Alemanha e Itália que acabaram sendo 

derrotadas  por França e Inglaterra após intervenção dos Estados Unidos. 

Após perder a Primeira Grande Guerra a Alemanha passou a viver momentos 

difíceis em suas história, além de encontrar-se parcialmente destroçada, acabou sendo 

responsabilizada e considerada  culpada por crimes de guerra. Desta forma, foi obrigada a 

assinar o tratado de Versalhes, perdeu território e foi condenada a  pagar altas indenizações de 

guerra aos países vencedores, tendo sido ainda,  proibida de formar um exército forte, pois 

estava sendo vigiada de perto por França e Inglaterra que acabaram saindo vitoriosas do 

conflito. Sua economia foi fortemente abalada, entrando em constante declínio. O desemprego 

atingiu taxas alarmantes, não bastasse, a situação piorou ainda mais com as crises dos anos 

20, realidade essa também vista em outros países da Europa, como é o caso da Itália fascista  

de Mussolini, que acabaria inspirando o próprio Hitler a adotar um  sistema de política 

parecido.   
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Com o fim da Primeira Grande Guerra, boa parte do povo alemão havia ficado 

miserável, passando fome e ficando desempregado, o que  acabou causando o 

descontentamento de grande parte da população em relação aos seus governantes. Ignorando a 

maior parte das exigências do tratado de Versalhes Adolf Hitler num curtíssimo prazo de 

tempo conduziu o crescimento da Alemanha, investiu pesado na indústria e na fabricação de 

equipamentos bélicos e principalmente invadiu e reconquistou novos  territórios, tornando o 

país novamente uma enorme potência. A miséria diminuiu e o desemprego praticamente 

sumiu, os resultados imediatos fizeram com que Hitler passasse a ser idolatrado por grande 

parte da população.  

Para Eric Hobsbawm (1994) a situação caótica gerada pela perda, e o fim da 

Primeira Guerra aliada às graves crises financeiras da década de 20 que ocasionou a quebra da 

bolsa de valores de Nova York em 1929, foi decisivo para que o fascismo conquistasse o 

poder em vários  países europeus, dentre eles Itália e Alemanha. O rápido crescimento 

aparente que a política fascista gerou nos primeiros países que o adotaram acabou servindo 

para fazer desta política o modismo do momento, sendo visto por várias nações como a 

solução para os problemas gerados pela Primeira Guerra e a crise dos anos 20: 

 Teria o fascismo se tornado muito significativo na história não fosse a grande 
depressão? É provável que não. A Itália sozinha não era uma base promissora a 
partir da qual abalar o mundo. Na década de 20, nenhum outro movimento europeu 
de contra-revolução da direita radical dava a impressão de ter muito futuro, em 
grandes partes pelos mesmos motivos que levaram ao fracasso as tentativas 
insurrecionais de revolução social comunista. (HOBSBAWM, 1994, p.133 e 134) 

A idéia de que a crise econômica dos anos 20 afetava todo mundo capitalista foi o 

grande propulsor para a expansão da política fascista defendida por Hobsbamw (1994), que 

não via na Itália pós Guerra, uma grande potência capaz de influenciar outros países com sua 

política. Esta mesma idéia é defendida na obra do autor  Paulo G.  Fagundes Vizentini. 

A crise atingiu todos os países capitalistas, na intensidade da sua associação ao 
mercado mundial.Esta depressão gera um protecionismo que acentua as diferenças 
entre “potências ricas, que possuem grandes impérios e reservas financeiras e 
materiais (EUA, Grã-Bretanha, e França), e ” “potências pobres”, carentes de 
colônias e produtos naturais, além de relativamente superpovoadas (Alemanha 
,Itália e Japão). Esta situação corresponde ao conceito fascista de oposição entre  
“nação imperialista” e “nação proletária”. A depressão econômica e  a agitação 
social  daí decorrentes vão favorecer a ascensão ou radicalização de regimes 
autoritários nestes últimos , nos quais existiam também fracas tradições liberais. 
(VIZENTINI, 1989, p. 14) 
 

Ainda, segundo Hobsbamw o fascismo ganhou força na Itália  idealizado por 

Benetido Mussolini  a partir de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial e acabou sendo 
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adotado na Alemanha de Adolf Hitler.  Pode ser caracterizado como uma política de extrema 

direita e regime de caráter autoritário que proibia a oposição ao governo, bem como as greves 

das classes operárias que eram a maioria da população destes países. Censurou a imprensa e 

perseguiu outros povos considerados inferiores, sustentando a idéia de superioridade da raça 

ariana; conseguiu  ganhar a simpatia das grandes massas, principalmente, firmando-se no 

poder em vários países após a Primeira Guerra e a crise econômica  dos anos 20 que acabou 

abalando praticamente todo o mundo.  

 

 

1.2 A Segunda Guerra Mundial 
 

 

Ao término da primeira guerra, a Itália, assim como vários outros países europeus, 

encontravam-se destroçados, com grande parte da população miserável, o que acabou 

inspirando os primeiros movimentos a favor do socialismo, alarmando a classe média. 

Hobsbawm (1994) afirma ainda que o fascismo foi uma resposta  ao risco de uma revolução 

socialista e a necessidade da burguesia de se firmar ao poder perante o descontentamento do 

povo. Com isso Benedito Mussolini na Itália, e mais tarde, Adolf Hitler na Alemanha adotam 

o fascismo como política de governo. Apesar de ser um sistema de caráter autoritário acabou 

ganhando a simpatia da grande massa pelo rápido resultado na reestruturação  da economia 

desses países.  

 A ascensão da direita radical após a Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida uma 
resposta ao perigo, na verdade a realidade, da revolução social e do poder operário 
em geral, e à Revolução de outubro e ao lenismo em particular. Sem esses, não teria 
havido fascismo algum, pois embora os demagógicos ultra direitistas tivessem sido 
politicamente barulhentos e agressivos em vários países europeus desde o fim do 
século XIX, quase sempre haviam sido mantidos sob controle, antes de 1914. 
(HOBSBAWM, 1994, p.127) 

          

A política fascista de Hitler baseava-se num regime autoritário e visava  expandir 

seu território sobre outras nações consideradas inferiores. Pregava a superioridade da raça 

ariana descriminando vários povos como os judeus e os ciganos, além de ser contrário ao 

sistema Liberal adotado por França e Inglaterra e principalmente contra o socialismo adotado 

pela União Soviética de Stalin. Uma vez no poder, eleito pelo povo em 1933,  Hitler passa a 

desfrutar de plenos poderes, acaba com todos os partidos políticos, com exceção claro, do 

partido Nazista fundado por ele, proibi o direito às greves,  fecha jornais contrário ao regime  



 14 

e estabelece censura à imprensa além de implantar a perseguição sistemática aos judeus, 

comunistas, testemunhas de Jeová, ciganos e até mesmo alemães contrários ao regime. Ao 

final, o jornalista e ex-prisioneiro Alemão Nerin E. Gun (1998) em seu livro “Dachau”, diz 

que enganasse quem acreditasse que o Nazismo  foi um crime contra os judeus, mais que isso, 

foi um crime contra os alemães e contra a humanidade.       

       No entanto, em seu governo, Adolf Hitler elimina o desemprego e provoca o 

rápido desenvolvimento industrial  investindo na modernização industrial do país, em obras 

públicas e equipamentos bélicos aumentando assim sua popularidade. 

O resultado desta política já é conhecido da grande maioria. Em 1939, visando 

expandir seu território, a Alemanha, mesmo com as ameaças da França e Inglaterra de 

responderem com fogo, resolve invadir  a Polônia  dando início a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) que mais uma vez acabaria com a Alemanha derrotada pela França e Inglaterra 

que lutaram ao lado dos aliados.  

Nos anos 20 três formas de política ganhavam força no cenário mundial; o 

capitalismo estadunidense era também adotado por França e Inglaterra em sua política 

Liberal, enquanto a fascismo criado por Mussolini  ganhava força em alguns países que se 

encontravam em um momento delicado como Itália e Alemanha, além do Japão. Em comum 

essas formas de poder  tinham uma única coisa, o desprezo total pelo Comunismo que ganhou 

força principalmente na União Soviética e seu sistema socialista imposto por Stalin. E seria 

justamente esse repúdio aos comunistas que acabaria sendo o fator decisivo para o início de 

uma nova guerra.  

Após investir pesado na modernização e industrialização da Alemanha, além de 

criar um exército novamente forte, Hitler passou a sonhar em expandir seus territórios 

contrariando o Tratado de Versalhes. Assim, invadiu a Tchecoslováquia, anexou os Sudetos e 

a Áustria e entre outros  sonhava agora em conquistar a Polônia.  

França e Inglaterra, que  “vigiavam”  de perto a Alemanha, naturalmente  

perceberam  a movimentação alemã  que  além de se rearmar, formava novamente um grande 

exército. No entanto, nada fizeram  para segurar o expansionismo e nem se opuseram  ao 

rearmamento do exército, por acreditar que a Alemanha pretendesse com isso invadir a União 

Soviética. Assim ao fim dessa possível batalha, mesmo o país sendo vencedor, iria se 

encontrar em ruínas ou no mínimo abalado, aí sim, seria mais fácil se opor matando dois 

coelhos com um tiro.  

Stalin  pressentiu o perigo batendo suas portas com o expansionismo alemão, e 

sabia que, caso a Alemanha realmente decidisse invadir o país, a URSS não teriam chances. 
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Até 1939 a União Soviética era um país praticamente agrícola e não possuía um exército 

forte,  não teria chances contra o inimigo, o que fazer então? Stalin precisava de tempo para 

preparar seu exército e propôs a Hitler um pacto de não agressão entre os dois países. Para a 

Alemanha o pacto também trazia benefícios, obviamente, o país realmente sonhava em 

invadir a URSS, mas antes pretendia conquistar a França e a Inglaterra. Essa seria a chance de 

manter seu exército concentrado numa única frente de batalha sem se preocupar com a União 

Soviética. Assim, em 1939,  para surpresa de França e Inglaterra, Alemães e Russos assinam o 

pacto de não agressão germânico soviético. Hoje sabe-se que cláusulas secretas deste tratado 

dividia a Polônia entre esses dois países.  

Hitler  voltava agora suas atenções todas para a Polônia, e planejava invadir o país,  

França e Inglaterra já incomodadas com o expansionismo alemão avisaram que responderiam 

com fogo, Hitler não se intimidou e no dia 1 de setembro de 1939 tropas alemãs invadem e 

conquistam a Polônia dando inicio a Segunda Guerra Mundial. 

Nos primeiros anos de conflito (1939-1941) o eixo, formado por Alemanha, Itália 

e Japão, mantive uma arrasadora seqüência de vitórias sobre os inimigos. A Alemanha havia 

conquistado a Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e até mesmo o norte da França, além de 

castigar a Inglaterra com inúmeros ataques aéreos. O Japão anexou a Manchúria, e a Itália 

conquistou a Albânia e a Etiópia .  

Nesta mesma fase começava a ser posto em prática,  na Alemanha e nos países 

invadidos, o plano de extermínio de Judeus. Os Nazistas assim como uma grande parte dos 

Alemães eram anti-semitas, tinham  preconceito mortal contra os Judeus. No entanto, engana-

se quem acredita que o anti-semitismo desenvolveu-se na Alemanha durante os anos 20 e 30, 

Hobsbamw afirma que o preconceito contra os judeus era secular em toda a Europa. Hitler 

pregando a superioridade da raça ariana e acusando os judeus de serem a desgraça e os 

parasitas da nação, deixou isso bem claro em seu livro “Mein Kamff”. A partir de 1933 

quando foi eleito passa a proibir a entrada de Judeus em escolas e empregos públicos,  e, com 

o tempo passa a confiscar seus bens e a obrigá-los a se mudarem para os famosos guetos de 

onde seriam vigiados pela SS1 e identificados com uma estrela de Davi em pano costurada em 

suas mangas. Muitos judeus morreram de fome e vítimas de doenças nesses lugares. Todo 

alemão nazista, ou não, que mantivesse relação com judeus estava sujeito à rigorosas 

punições. Em seu livro Dachau (1988),  o jornalista alemão e ex prisioneiro de campos de 

concentração Nerim E. Gun afirma: “enganasse quem acreditasse que o Nazismo foi um 

                                                 
1 SS – Organização paramilitar ligado ao partido nazista Alemão. 
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crime contra os judeus, mais que isso foi um crime contra os Alemães e contra a 

humanidade”. 

A partir de 1942 muita coisa mudaria o ruma da guerra , a começar pela “solução 

final” implantada pelo governo nazista visando o extermínio sistemático de judeus como 

afirma os editores da revista da editora escala, que tem como tema a II guerra mundial - 

campos de concentração: 

 

Sem dúvidas, a implementação da solução final é considerada um dos aspectos 
mais hediondo do holocausto. Foi resultado do pensamento nazista que os judeus 
eram um problema na sociedade européia e por isso deveriam ser eliminados de 
forma rápida, eficiente e definitiva. Isso implicava, óbvio, no assassinato em massa 
de milhões de pessoas. Para os alemães isso não seria  um problema muito grande , 
uma vez que, havia mais de uma década, eles tinham identificado, isolado e numa 
última etapa, aprisionado a maioria dos judeus em campos de concentração – que 
viraram campos de extermínio.  (Pessoas que fizeram a guerra, p 17)   

 
 

Para por em prática o plano de extermínio de Judeus muitos campos de 

concentração foram construídos em várias partes da Europa, o mais famoso sem sombra de 

dúvidas é o de Auchiwtz na Polônia. Além de explorar o trabalho escravo, que muitas vezes 

causava a morte por exaustão dos prisioneiros, esses campos realizavam experiências 

aterrorizantes e extremamente doloridas, com cobaias humanas, como amputação de membros 

sem qualquer anestesia, com o intuito de implantá-los em soldados mutilados. 

Após entrar num campo de concentração os judeus passariam a viver num 

verdadeiro inferno. Com os relatos de sobreviventes judeus, Sofia Débora reuniu em seu livro 

“Sobreviver” oito relatos de ex-prisioneiros, que nos dão uma amostra do que era a vida num 

campo de concentração. As atrocidades começavam já na transferência dos judeus para esses 

campos, que eram feitas por trens, na maioria das vezes, os judeus eram empilhados em 

vagões de gados superlotados, há, ainda, relatos de pessoas que viajaram por dias sem comida 

e água e sem ao menos poderem sentar-se. Ao chegar aos campos, os judeus eram divididos 

em dois grupos, sendo eles: os considerados aptos e não aptos para o trabalho. Estes últimos 

eram  encaminhados imediatamente para as câmaras de gás disfarçadas de chuveiros, sob a 

alegação de irem tomar banho, neste grupo eram inclusas ainda, as crianças  que eram 

separadas de suas mães e as mulheres grávidas.  

 

Sofia – Qual foi o critério de seleção na hora da separação? 
Roza – Nós não sabíamos de nada. Eles separavam as mulheres idosas, as mulheres 
que tinham crianças; as vezes apanhavam as crianças e deixavam as mulheres a 
parte. 
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Sofia – Como era o momento da separação das mães e suas crianças? 
Roza – Horrível. Choravam muito, mas não adiantava. 
Sofia – Houve separação das mães na hora da seleção? 
Roza – Sim,  muitas. Algumas foram fuziladas na hora. 
(LEVI, 2008,  p. 79) 

   

 

Para os outros poupados da morte o destino não guardava algo muito melhor, uma 

vez dentro dos campos, os judeus estavam submetidos a todo tipo de humilhação e as mais 

brutais formas de castigos e torturas  físicas ou mesmo psíquicas, já que as incertezas e o 

medo os  atormentavam  a todo momento.  

 

 Sofia – Qual foi sua primeira impressão ao chegar no campo de concentração de 
Auschwitz? 
Chaim – A primeira impressão foi quando vimos um prisioneiro pendurado no 
arme farpado, eletrocutado. E  o que estava escrito lá: “Arbeit Macht Frei” isso quer 
dizer “ O trabalho liberta.” E depois separaram os homens das mulheres e nos 
levaram logo para o lugar onde ficavam o crematório e a câmara de gás. Me 
separaram da minha mãe e da minha irmã. Pensávamos que iríamos para as câmaras 
de gás e para os crematórios. A gente não esperava sobreviver. Víamos a morte a 
todo o momento, (LEVI, 2008,  p. 156). 
 

 

Após passarem pela seleção inicial, os homens eram separados das mulheres que 

tinham seus cabelos raspados. Todos eram tatuados com um número no antebraço que seria 

sua identificação e passariam agora por uma espécie de quarentena a fim de se recuperarem da 

viagem e estarem em condições de trabalharem. Esses, no entanto, seriam os últimos dias de 

relativa paz para os prisioneiros. A maioria seria encaminhada para o trabalho escravo tendo 

de trabalhar até 12 por dia, apenas com uma alimentação diária e submetida ao rigoroso frio 

europeu, enquanto uma pequena minoria era encaminhada como cobaias humanas para 

experiências que utilizavam principalmente as crianças. 

No entanto, explorar o trabalho escravo era apenas uma forma encontrada pelos 

nazistas de lucrar com os judeus enquanto eles não fossem jogados nas câmaras de gás. 

Muitos morreram vítimas do frio, da fome e  pelo trabalho exaustivo, outros se matavam, 

enquanto milhares eram executados  nas câmaras de gás e cremados, trabalho esse realizado 

pelos próprios prisioneiros designados para a função.    

Os alemães precisavam agora livrar-se do problema que eles mesmos criaram 

enchendo seus campos de prisioneiros e a solução encontrada foi tentar exterminar 

sistematicamente os judeus. Estima-se que aproximadamente 6 milhões de Judeus tenham 
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morrido durante o holocausto, porém muitos estudiosos afirmam que esse número seja bem 

mais elevado. 

Nos campos de concentração os prisioneiros reuniam suas esperanças de saírem 

vivos da vitória dos aliados (França, Inglaterra e Estados Unidos) sobre o eixo (Alemanha, 

Itália e Japão). Até 1941 isso parecia impossível, mas a partir de 1942 as coisas começaram a 

mudar, pois os Estados Unidos aliou-se aos demais países para derrotar os alemães após 

sofrerem o ataque japonês à base militar de Pear Harbor. 

Ainda em 1941 a Alemanha havia invadido a URSS. Hitler esperava encontrar a 

mesma União Soviética do início da Guerra, com a economia baseada na agricultura e um 

exército praticamente em ruínas, mas não foi isso que encontrou. A partir do início da guerra, 

temendo a ofensiva alemã a qualquer momento Stalin havia modernizado o seu país que se 

tornara uma enorme potência bélica. Ainda assim o exército nazista avançava rumo a Moscou, 

mas começava encontrar suas primeiras dificuldades, principalmente devido às baixíssimas 

temperaturas; e mesmo nos territórios conquistados as dificuldades aumentavam, os russos 

jamais se entregavam, adotando a tática da terra arrasada. À medida que recuavam destruíam 

tudo o que era possível, pontes, escolas, envenenavam a água, fábricas inteiras eram 

desmontadas e transferidas, tudo com o intuito de retardar ao máximo a chegada do exército 

alemão à capital Moscou. A frente russa passou a ser temida por todo soldado alemão, o 

patriotismo e a garra soviética eram admirados até por comandantes de alto escalão do 

exército alemão. O grande ponto da virada Soviética aconteceu na batalha de Stalingrado 

entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, quando pela primeira vez o exército nazista foi 

derrotado, a batalha foi considerada por muitos estudiosos como a mais sangrenta de toda a 

história deixando aproximadamente 1 milhão de mortos entre soldados e civis.   

 

“para tomarmos uma única casa lutamos quinze dias, lançando mão de morteiros, 
granadas, metralhadoras e baionetas. Já no terceiro dia 54 cadáveres de soldados 
alemães estavam espalhados pelos porões, pelos patamares e pelas escadas. Nossa 
frente é um corredor em frente a quartos incendiados...pelas chaminés e escada de 
incêndio das casas vizinhas é que chegam reforços. A luta não cessa nunca. De um 
andar para outro rostos enegrecidos pelo suor, nós nos bombardeamos uns aos 
outros com granadas, em meio as explosões, nuvens de poeira  e fumaça, montes de 
argamassa, em meio ao dilúvio de sangue, aos destroços de mobiliários de seres 
humanos. Pergunte a qualquer  soldado o que significa  meia hora de luta corpo a 
corpo numa peleja deste tipo. Depois imaginem Stalingrado oitenta dias e oitenta 
noites só de luta corpo a corpo. As ruas já não se medem por metros, mas por 
cadáveres... Stalingrado já não é uma cidade... quando chega a noite...causticante de 
sangue e de gemidos, os cães lançam-se às águas do rio Volga e nadam 
desesperadamente a outra margem... Só os homens resistem.” (*Alain Clark, 
Stalingrado – século XX2), ( PEDRO, 1987, p. 33).  

                                                 
2 Soldado alemão combatente em Stalingrado. 
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De acordo com Pedro (1987), após as primeiras vitórias do exército vermelho 

sobre a Alemanha, líderes da URSS, França e Inglaterra reuniram-se para discutir a abertura 

de uma nova frente de batalha no Ocidente. Até então o único ponto europeu onde tropas 

aliadas lutavam era na Itália que acabaria se rendendo com a conquista de Roma por tropas 

aliadas, encabeçadas por Inglaterra e Estados Unidos, em 9 de julho de 1944. Stalin exigia 

junto aos aliados a abertura de uma nova frente de batalha, uma grande operação naval ficou 

acertada para meados de 1944, com o desembarque de tropas aliadas nas praias de Normandia 

ao norte da França. A operação teve início no dia 6 de julho de 1944, contou com 6.400 

navios, 5 mil aviões, e, terminou com a reconquista de Paris em 26 de agosto daquele ano, aos 

poucos Bélgica e Holanda também foram libertadas. 

A Alemanha começava a perder a guerra, mas Hitler recusava-se a aceitar. Numa 

grande ofensiva no verão de 1944, o exército vermelho reconquistava Leningrado,   libertava 

Hucrânia e Criméia da invasão nazista e marchava lentamente rumo a capital alemã, Berlim. 

Um a um os países dominados pela Alemanha foram sendo libertos, até que no dia 

22 de abril de 1945 o exército vermelho chega ao subúrbio de Berlim. Com a evidente derrota 

do exército nazista Hitler se suicida no dia 29 de abril. Desta forma, para a Alemanha só 

restava se entregar assinando sua rendição em 2 de maio de 1945. Contudo, a Guerra só 

terminaria no dia 2 de setembro de 1945, após os Estados Unidos lançar duas bombas 

atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagashaki obrigando o Japão a se render. 
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2 RELATOS E MEMÓRIAS 
 

 

Buscaremos neste capítulo analisar as memórias contidas em duas obras, de ex-

prisioneiros judeus de campos de concentração nazistas: “É isto um homem?” do italiano 

Primo Levi (2008), e “Triangulo Vermelho.” da francesa Catherine Roux (1980). Pondo em 

destaque as diferentes formas de abordagem dos assuntos em comum, usadas por ambos em 

suas memórias.         

Contudo, gostaríamos antes de mais nada, deixar claro que não temos como 

intenção julgar ninguém, e sim, analisar os relatos contidos nos livros dos dois autores a 

respeito de suas experiências,  suas diferentes formas de tratarem o holocausto e exporem suas 

idéias a respeito de seus dias de prisioneiros .       

É importante destacar que ao narrarmos uma estória, estaremos automaticamente 

adaptando-a ao contexto atual, ou seja, algo que julgávamos ser de fundamental importância 

logo após o acontecido, pode perder o significado com o passar do tempo, adaptando-se ao 

processo de mudança da sociedade, logo passaremos a ver o acontecido de outra forma. Em 

seu livro “Memória e Sociedade”, Ecléa Bosi (1999) afirma que a narração da memória é 

trazida para uma nova perspectiva de acordo com nossos dias, afim de dar ênfase a história .           

Muitas vezes ao lermos as memórias de alguém, encaramos isso como sendo a 

verdade absoluta e a reprodução fiel dos fatos ocorridos, sem, porém, nos darmos conta que 

uma série de fatores podem acabar levando o autor a uma distorção, mesmo que involuntária 

dos fatos. Isso pode levá-lo a modificar sua história, seja isso por interesse pessoal, ou por 

fantasias criadas por nossas mentes com o passar do tempo, afinal, como afirma Ecléa Bosi 

(1999), relembrar não é necessariamente reviver, mas sim refazer, repensar ou reconstruir as 

experiências do passado, com isso nossa mente tem a tendência a remodelar toda experiência 

a fim de torná-las mais úteis ao presente.  

 

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por 
mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma 
imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de 
então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos 
de realidade e de valor ( BOSI, 1999, p. 55). 
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Primo Levi nasceu na cidade de Turim na Itália em 1919. De origem judaica 

formou-se pela faculdade de química de sua cidade, antes que o regime fascista proibisse os 

judeus de ingressarem nas universidades do país.   

Fez parte de um grupo de guerrilheiros ligados ao movimento “Giustitizia a 

libertà”. No entanto, em seu livro Primo não entra em maiores detalhes quanto ao fato, tendo 

citado apenas os poucos recursos que dispunham, a inexperiência de seus integrantes, e o fato 

de ter sido capturado pela milícia fascista, escondido nas montanhas com seus companheiros 

em 13 de dezembro de 1944, sendo enviado para o campo anexo de Auchwitz , Buna-

Monovitz.   

Basta uma simples olhada ao título de seu livro, “É isto um homem?” para termos 

uma idéia de seu conteúdo, e sua principal abordagem; o livro foi escrito em 1947, dois anos 

depois da libertação de Primo Levi, o autor :  

 

Não há espelhos, mas a nossa imagem está aí na nossa frente, refletida em cem 
olhos pálidos, em cem bonecos sórdidos e miseráveis. Estamos transformados em 
fantasmas como os que vimos ontem à noite. 
Pela primeira vez, então, nos damos conta que a nossa língua não tem palavras para 
expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante por intuição 
quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao fundo. Mais para baixo 
não é possível. Condição humana mais miserável não da pra imaginar. Nada mais é 
nosso: tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos; se falar-mos não nos 
escutarão __ e, se nos escutarem, não nos compreenderão...condição humana mais 
miserável não existe, não dá pra imaginar (LEVI, 2008, p. 24 e 25). 
 

 
Figura 1 – Capa do livro “É isto um homem?” 
FONTE: Levi (2008). 
 

Catherine Roux nasceu na cidade francesa de Lyon. Foi capturada pela Gestapo no 

dia 18 de abril de 1944, aos 24 anos. Levada à interrogatório, foi torturada por ser judia e 
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fazer parte de um grupo de resistência da qual não entra em maiores detalhes. Após sua prisão 

na França, foi enviada a Alemanha e depois ao campo de Holleishen, na Tchecoslováquia, 

onde permaneceu até sua libertação. 

Embora não tenha dito diretamente em seu livro, muito provavelmente era 

comunista já que recebeu um triangulo vermelho costurado ao seu uniforme de prisioneira, 

sendo também “Triangulo Vermelho” o nome de seu livro, foi publicado pela primeira vez em 

francês no ano de 1969, e traduzido para o português em 1980: 

 

 Meu Deus, não tenho mais nada! Não tenho mais roupas. Não tenho mais 
sapatos. Não tenho mais bolsa, carteira, caneta. Não tenho mais nome. 
Carimbaram-me 35.282 e levarei um triangulo vermelho na minha manga 
esquerda. Não tenho mais cabelos (p. 60). 

 

 
Figura 2 – Capa do livro Triangulo Vermelho 
Fonte: Roux (1980).  

 

Embora os dois autores tenham vivido em campos de concentração distintos, 

primo na Polônia, e Catherine Roux na Tchecoslováquia, ambos presenciaram e sobreviveram 

a uma das mais críticas fases do holocausto, entre 1944 e 1945, quando a política de 

extermínio de judeus estava no auge de suas barbáries. Puderam sentir na pele, segundo eles 

próprios os horrores que a vida no campo proporcionava: fome , frio,  medo, surras, castigo e 

uma  jornada de trabalho de doze horas diárias.  

Fundamentado no livro de Ecléa Bosi (1999), as diferentes formas com que os 

autores tratam o holocausto, podem estar ligadas ao intervalo de tempo em que suas obras 
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foram escritas, sofrendo a influência de inúmeros fatores, como o momento político, o estado 

psicológico, e os próprios interesses de cada autor no momento. Outro fator pode ser a ação 

do tempo que automaticamente apaga de nossas mentes aquilo que já não julgamos tão 

relevante no momento.  

“É isto um homem?” de Levi foi escrito dois anos após o fim da guerra, em 1947, 

quando a memória do ocorrido, muito provavelmente, ainda estivesse bem presente na vida do 

autor, e sendo voltada a leitores que estarrecidos, começavam a tomar conhecimento dos 

horrores vividos pelos judeus durante a Segunda Guerra, fatos até então desconhecido por 

muitos.  Era necessário então tornar público e mostrar ao mundo as barbáries causadas pela 

política Nazista, que muitos se quer poderiam imaginar, e que muitas vezes, tornava-se difícil 

até mesmo de acreditar tamanha barbaridade.  

O fim da guerra trouxe a tona uma série de imagens relatos e depoimentos que 

chocavam o mundo inteiro; lideres nazistas haviam sido presos e responderiam por crimes de 

guerra, os judeus exigiam justiça, porém era necessário justificar o pedido, importantes obras 

começavam a expor para a humanidade os horrores da guerra, como é o caso de “O Diário De 

Anne Frank”, também publicado pela primeira vez em 1947. E foi neste contexto que Primo 

Levi escreveu suas memórias, o que talvez explique a ênfase que o autor dê ao sofrimento 

vivido que poderemos constatar em vários trechos de sua obra.  

Assim, Levi parece escrever textos carregados de emoção, valorizando o 

sofrimento e a angústia, o que nos parece compreensível, levando-se em conta, o curto espaço 

de tempo entre sua libertação e a publicação de seu livro. Observando-se a necessidade que 

cada um tem de fazer parte desta história para expor suas experiências, o que no caso de Levi 

torna-se ainda mais claro quando ao fim de seu livro ele comenta sobre o imenso vazio que 

sente, quando está em casa, falando sobre seus dias nos campos de concentração, sente o 

desinteresse das pessoas incrédulas que o ouvem. 

Citaremos abaixo o que Primo Levi afirma ser o maior inimigo dos prisioneiros 

nos campos: o frio do rigoroso inverno europeu. Em seguida veremos o que fala Catherine 

Roux a respeito do mesmo problema:  

        

Portanto, acabado o frio, que durante todo o inverno nos parecia o único inimigo, 
demo-nos conta de ter fome, e, voltando ao mesmo erro, hoje repetimos: Se não 
fosse por essa fome [...], (LEVI, 2008, p. 75). 
 
Com todas as nossas forças, lutamos para que o inverno não chegasse. Agarramo-
nos a cada hora tépida; a cada crepúsculo, procuramos reter o sol ainda um pouco 
no céu, mas tudo foi inútil. Ontem o sol se pôs irrevogavelmente num emaranhado 
de névoa suja, de chaminés, de cabos, e hoje é inverno. 
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Sabemos o que isso significa, porque estávamos aqui no inverno passado, e os 
outros vão aprendê-lo depressa. Significa que, no decorrer destes meses, de outubro 
a abril, de cada dez de nós sete morrerão. Quem não morrer sofrerá, minuto a 
minuto, durante cada dia, todos os dias: desde antes da alvorada até a distribuição 
da sopa, à noite, terá que retesar os músculos, pular de um pé para outro, golpear-se 
com os braços nas axilas para agüentar o frio. Deverá renunciar ao pão para arranjar 
luvas e perder horas de sono para consertá-las quando começarem a descoser-se. Já 
não poderemos comer ao ar livre; teremos que comer no bloco, de pé, dispondo 
apenas de um palmo de piso, e esta proibido encostar-se nos beliches. Todos terão 
feridas nas mãos, e para conseguir uma atadura haverá que esperar durante horas, á 
noite, na neve e no vento (LEVI, 2008, p. 125). 
 

 

 “Triangulo Vermelho” foi publicado pela primeira vez em 1969, ou seja, 24 anos 

após o término da Segunda Guerra Mundial e a libertação dos judeus. É plausível concordar 

que o tempo possa ter apagado muitos detalhes, ou mesmo a autora desconsiderar alguns fatos 

que já não ache relevante ao momento, levando-se em consideração que em 1969, inúmeros 

relatos sobre o holocausto judeu já haviam sido publicados, podia tornar-se maçante mais uma 

vez relevar todo o sofrimento deste povo. Isso claro supondo um ponto de vista que possa  

justificar a visão da autora, já que até 1969 muitas outras obras continuavam e ser impressas, 

como e o caso de “Dachau” do repórter alemão e ex-prisioneiro Nerim N. Gun, escrito em 

1967, e que valoriza muito as dificuldades dos prisioneiros nos campos, e a continuação do 

drama após a libertação, quando muitos já haviam perdido tudo o que tinham, inclusive 

familiares, e não tinham para onde ir.                                                                                                                        

Com textos mais sutis Catherine Roux parece dar pouca ênfase ao sofrimento 

diário, vivido nos campos, tendo citado, porém de maneira rápida, todo o tormento causado 

entre outros, pela fome e o frio, constantes companheiros da vida nos campos. No entanto o 

que se pode observar em sua obra, regada de certo romantismo, é a exaltação da coragem e 

persistência das prisioneiras, que mesmo diante de todos os empecilhos encontravam forças 

pra cantar e sorrir, parecendo recordar com certa nostalgia de momentos agradáveis na 

companhia das amizades criadas no campo.  

A respeito do que propus acima, veremos como Catherine tratou  a questão do frio 

enquanto prisioneira  a fim de compararmos com  o que disse Levi:    

 

O inverno chega. Na Tchecoslováquia, ele é vestido de luz e calçado de neve! Com 
solicitude, acompanhada da usina. Coitadas! -22°! -25! No Natal, acreditem, até -
32º! ( ROUX, 1980, p. 187   ) 
 
Vocês sabem esquentar-se quando o frio é muito intenso? 
Possuímos agora toda uma série de meios de defesa: bater as solas, dar uma sólida 
palmada em seus próprios ombros e costas com os dois braços ao mesmo tempo, 
bancar a bailarina mexer rapidamente com os dedos dos pés nos grandes sapatos, 
massagear fortemente as bochechas... 
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Estes são alguns dos vários remédios que nós, transformados em esquimós, 
descobrimos penosamente, pelo preço de uma rude experiência! 
...Nós vestidas em uma camisa, uma calça, um vestido, uma jaqueta, meias que são 
apenas buracos, tamancos sempre molhados e às vezes um farrapo informe que as 
pessoas daqui chamam de suéter. ( ROUX, 1980, p. 200 e 201  ) 

          

O que podemos observar nos dois casos, são as diferentes formas com que cada 

autor trata a questão do inverno e o frio nos campos de concentração; Levi numa descrição 

dramática e emocionante enquanto Catherine usa certo romantismo valorizando a luta pela 

sobrevivência e a coragem destas mulheres. Claro que isso pode variar de acordo com a 

personalidade de cada um, sendo que cada autor vai ter seu modo de interpretar e encarar os 

fatos. Tomando como exemplo o lado positivo e o negativo do ocorrido, se é que eles podem 

existir no caso referido. Segundo escreve Maurice Halbwachs em seu livro “A memória 

coletiva”, a memória individual e um ponto de vista sobre a memória coletiva, assim nossa 

opinião pode modificar-se a medida que ouvimos a opinião dos outros integrantes deste 

grupo. No entanto, muitos outros fatores podem ser observados quanto a questão da memória, 

e que pode nos levar a uma conclusão a respeito.  

No caso de Rox, a idéia de que estar em movimento ajudava a se aquecer, nos 

penosos dias de inverno nos campos, pode ter sido criada pelo o que Ecléa Bosi chama de 

“fantasia da mente”, já que isso, é o que cada um de nos fizemos quando sentimos frio. Ou 

seja, a idéia de espantar o frio movimentando-se pode ter surgido após sua libertação, e 

agrupando-se a suas memórias com o passar do tempo.  No entanto, parece pouco provável 

que mal agasalhados diante de temperaturas que, segundo afirmam os dois autores chegavam 

a -32 graus, se conseguisse espantar o frio dançando. Há também de se levar em consideração 

que Rox estava numa colônia de trabalhos forçados, quando cita o fato, ou seja, em constante 

movimento, e a de se considerar ainda, que segundo Levi, a fome forçava os prisioneiros a 

pouparem ao máximo suas energias.  

Quanto a Levi, é clara a valorização do sofrimento em suas memórias, na narração 

dos fatos de maneira dramática, quase que poética, em versos tristes, e a valorização do 

tempo, minuto a  minuto,  não poupando detalhes, oferecendo ao leitor imaginar a agonia das 

torturas, e se emocionar diante dos fatos. Tudo na tentativa de repassar ao máximo o drama 

vivido. O que se encaixa perfeitamente no que já foi citado acima, com respeito à época em 

que seu livro foi escrito, levando-se em consideração também, a percepção e a sensibilidade 

de cada um diante dos fatos e o modo de tratá-los.  

Apesar das diferenças com que cada autor trata as questões ligadas à vida no 

campo, três pontos parecem muito presentes, não só na memória dos autores em pauta, mas de 
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vários outros, que publicaram suas memórias a respeito do holocausto e que são tratados tanto 

por Catherine Roux como por Primo de maneira bastante semelhante. A questão do orgulho 

ferido diante de alguns fatos: O fato dos prisioneiros serem transportados em vagões super 

lotados, numa viagem exaustiva que nos dois casos durou dias enfrentando fome e sede é algo  

destacado nos dois livros; nem tanto pelas dificuldades da viagem pouco comentada no caso 

de Roux, mas sim pelo fato dos prisioneiros serem transportados em vagões destinados a 

animais. O critério usado nos campos de raspar os cabelos dos prisioneiros é outro ponto 

tratado com muita semelhança entre os autores, embora deva ser muito pior a uma mulher ter 

seus cabelos raspados, primo também se mostrou abalado com o fato e por último o fato de ter 

como identificação um número tatuado no anti-braço é algo que parece ter marcado muito 

cada um dos autores. 

 

Segundo ato. Quatro homens entram bruscamente com pincéis, navalhas e tesouras 
para tosquiar. Usam calças e casacos listrados um número costurado no peito...eles 
simplesmente nos agarram, e num instante estamos barbeados e tosquiados. Com 
que caras ridículas ficamos sem cabelo! (LEVI, 2008, p. 21) 

 

A forma com que esses três fatos são tratados por Levi acaba se assemelhando 

muito ao resto de seu relato, porém no caso de Catherine é uma das poucas vezes que ela 

parece ter se abatido, acrescentando o fato de ter sido torturada durante seu interrogatório 

onde ela afirma ter tentado suicídio. 

   

Clo - Clo oferecemos ao mundo o espetáculo de mau gosto de nossos crânios 
raspados cuidadosamente  por uma lamina eficiente. Foi hoje pela manhã. Nem 
uma mecha foi poupada... Chorei muito por um certo tempo.                                                               
(ROUX, 1980,  p. 63) 
 

O interessante é que esses, são todos fatos relacionados ao começo da vida nos 

campos, o que nos leva a crer que foi justamente isso que fez com que esses acontecimentos 

se tornassem marcantes e gravados de maneira traumática pelas incertezas que cada um devia  

sentir no momento. Mais vez que recorremos ao livro Memória e Sociedade, onde Ecléa Bosi 

afirma que nossas memórias são marcadas antes e depois de algum acontecimento, ou seja, os 

fatos comentados são o início de um período difícil e talvez por isso estejam muito presentes 

mesmo em novos relatos, com o decorrer do tempo a vida nos campos mesmo não sendo fácil 

passa a ser cotidiana e talvez acabe perdendo um pouco do foco das memórias.   

Lendo as duas obras, podemos ainda observar no livro de Catherine Roux a 

ausência, ou ao menos, uma visão totalmente contrária de alguns pontos claramente 

destacados na obra de Primo Levi e que podem ser considerados importantes para 
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compreender-mos melhor a vida nos campos de concentração. O autor italiano cita o estado 

psicológico fortemente abalado pelo medo, a ansiedade, incertezas quanto ao futuro e as 

surras, como um impiedoso instrumento de tortura empregado pela política nazista, como 

forma de transformar os prisioneiros em seres incapazes de pensar e questionar, programados 

apenas a obedecer, a trabalhar, transformando-os no que ele mesmo descreve como, “vermes 

ocos.”, “Os alemães conseguiram isso. Dez mil prisioneiros, uma única marcha cinzenta; 

estão programados, não pensam, não querem. Marcham.”, segundo o autor isso acaba tirando 

do prisioneiro a noção de certo e errado, bem e mal, de modo que todos passam a ser rivais 

uns dos outros na briga por comida e abrigo ou mesmo na concorrência pela vida, afirmando 

ainda que na maioria dos casos a aproximação e um agrado a alguém envolvia sempre 

aproximar-se por interesses e privilégios, nada mais. Logo as chances de se confiar em 

alguém desconhecido e fazer amizades eram remotas.  

Em “Triangulo Vermelho” a questão do estado psicológico parece muito 

controverso a tudo o que se sabe até hoje, através de inúmeras obras. “Levam-me para um 

campo onde talvez encontre a morte. E acredito que nenhum palácio, nenhum teatro da 

Alemanha seria digno de me receber.” Catherine parece a todo o momento muito lúcida, ou  

ao menos, passa essa impressão, apesar de várias vezes se referir ao inferno que era a vida nos 

campos: “Dias negros... Eles estão em minha mente, colocados ao fundo do meu coração, 

apertando minha garganta como uma coroa de espinhos...”. São evidentes os traumas que uma 

experiência como essa pode causar em uma pessoa, contudo Catherine jamais se dá por 

vencida passando a idéia de superação.  

O que podemos nos questionar é qual seria a visão de Roux, se suas memórias 

fossem publicadas logo após sua libertação: Que idéias o momento político ou mesmo social 

fossem exigir serem tratados? Seria possível recordar momentos felizes, ou isso é fruto do 

tempo aliado à visão de todos aqueles que fizeram parte da vida de Catherine após o 

holocausto e possivelmente lhe deram forças para superar o passado? Não poderemos jamais 

obter essas respostas, mas talvez, possamos nos espelhar na obra de Levi, para ter-mos uma 

base do que cada momento exige ser exposto, o que obviamente não responde as questões 

acima se considerar-mos ainda a personalidade e as maneiras diferentes que cada um temos de 

encarar um fato. Assim mesmo torna-se indispensável a análise  de tudo o que nos é relatado, 

não afim de julgar-mos, e sim interpretar, afinal não existe uma história absolutamente 

verdadeira e sim pontos de vista sobre essa história que podem ser identificados através de 

uma análise.  Na contra partida, poderíamos nos questionar qual seria a visão de Primo Levi  

no contexto em que Catherine Roux escreveu suas memórias, 24 anos após a libertação.  
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“A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados 
emprestados do presente, e além disso, preparada por outras reconstruções feitas em 
épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada” 
(HALBWACHS, 2004, p. 75-76). 

 

Como afirma Halbwachs as memórias nos permitem a reconstrução do passado, 

com a visão do presente. O tempo jamais acabara com a história, assim mesmo é inegável sua 

ação sobre ela e sobre sua forma de ser apresentada, contudo os relatos daqueles que 

presenciaram a história continuarão sendo uma rica fonte de estudo a respeito das várias 

verdades que podem ser construídas através de pontos de vista diferentes, assim a história 

jamais será única e absolutamente verdadeira, do mesmo como as memórias também jamais 

serão.    
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3 CONSIDERAÇLÕES FINAIS  

 

 

Enfim podemos concluir que as memórias bem como as maneiras de expressá-las 

são algo pessoal, assim como a sensibilidade diante de algum fato, o que faz com que ele 

passe a ser único a cada pessoa, e conseqüentemente exposto de maneiras diferentes por elas, 

por isso os relatos das memórias estarão sempre relacionados à personalidade e os próprios 

interesses de cada um, sofrendo ainda grande influência do tempo.  

Ao lermos uma memória com um pouco mais de atenção é possível perceber os 

vestígios que podem levar a uma distorção dos fatos, tornando mais fácil a interpretação um 

tanto mais crítica da história relatada, a fim de não nos deixar levar-se por tudo o que é 

relatado, tendo em vista que não poderemos cobrar de uma testemunha uma visão que vá 

contra sua própria  opinião. Afinal que história queremos remontar e a quem ela poderia ser 

imparcial? Se a história é registrada por aqueles que a vivenciaram, como poderemos exigir 

que ela seja relembrada de outra maneira que não pelo ponto de vista de cada testemunha?  É 

obvio que  além da visão diante do fato exista ainda detalhes que convenham serem ocultados 

ou mesmo inventados pela testemunha ao escrever suas memórias, afinal a de se convir que 

interesses existem em cada um de nós e isso  é algo muito difícil de se deixar de lado. 

O que gostaríamos de ouvir de um nazista falar sobre o holocausto logo após a 

guerra? “não me arrependo...faria de novo...”, quantos teriam coragem pra isso, ou quantos 

diriam: “ me arrependo...”?  é obvio que a resposta viria segundo o contexto vivido no 

momento da pergunta. Se a Alemanha tivesse vencido a guerra talvez a primeira resposta 

fosse a mais ouvida, contudo é muito possível que com o passar do tempo mesmo os nazistas 

tivessem vergonha de optar por ela, levando-se em consideração a cultura em torno dos 

direitos humanos que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Tomamos como exemplo um 

criminoso, há algum tempo atrás a sociedade assistiria com alegria a execução de um bandido, 

enquanto hoje presenciaríamos chocados.  

Ao término da Guerra, muitos prisioneiros judeus dividiam a alegria da libertação 

com a dor da perda de entes queridos, e os traumas vividos nos campos. Que judeu que perdeu 

tudo ou quase tudo o que tinha, adotaria o discurso de perdão a seus carrascos neste 

momento?  No entanto isso pode ser mais comum nas memórias mais recentes, afinal os 

desejos de justiça podem se confundir como o sentimento de vingança como o passar dos 

anos, e isso pode não ser bem visto em nosso meio, já que tendemos a admirar o perdão como 

uma virtude do ser humano. Há de se considerar que o tempo possa sim apagar os traumas e 
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despertar esse sentimento de perdão, até como forma de superação, mas também me parece 

muito provável que muitos outros o adotariam por achar mais conveniente ao momento. 

É claro que as situações acima são apenas um exemplo, a fim de esclarecer que ao 

questionarmos as memórias não estaremos necessariamente julgando quem as registrou, mas 

sim buscando possíveis argumentos para questionar a forma com que elas foram escritas, 

observando alguns pontos que podem ter levado a um desvio da realidade vivida. A de se 

levar em consideração ainda que assim mesmo na maioria das vezes nos será possível apenas 

levantar hipótese que justifique nosso posicionamento diante dos fatos, já que nunca 

poderemos reviver o passado se não através do que é escrito ou dito sobre ele. 

 Assim é inegável a importância da memória escrita para o conhecimento e um 

posicionamento diante da história, por mais controversa que ela possa parecer diante de 

alguns fatos, será sempre um importante vestígio do passado e uma forma de remontá-lo de 

diferentes formas segundo suas testemunhas, afinal de contas ele só existe em imagens e sons 

na mente daqueles que fizeram parte dele, que sorriram e choraram segundo suas 

sensibilidades e crenças e isso talvez escrita nenhuma seja capaz de descrever aqueles que a 

leiam. 
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