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Acontecimentos

• Holocausto, também 

conhecido como Shoá, 

foi o genocídio ou 

assassinato em massa de 

cerca de seis milhões de 

judeus durante a Segunda 

Guerra Mundial, no 

maior holocausto do 

século XX.

Pelos judeus, o Holocausto é conhecido como Shoá, 

palavra em hebraico que significa “calamidade”.



O Nazismo

• Ocorreu através de um 
programa sistemático de 
extermínio étnico feito pelo
Estado Nazi, liderado por

Adolf Hitler e pelo Partido
Nazi e que ocorreu em todo o 
Terceiro Reich e nos
territórios ocupados pelos

alemães durante a guerra. 



O início...

• Primeiramente, existem 
historiadores que argumentam 
que genocídios como o Holocausto 
foram baseados em ações 

do Neocolonialismo. A crueldade 
e os assassinatos em massa 
cometidos contra diferentes povos 
na África deram força prática a 

ideias anti-semitas. Os alemães, 
inclusive, foram os responsáveis 
pelo genocídio do povo hererós, 
que habitava a região da atual 

Namíbia.



Anti-semitismo 

• Doutrina dos que são hostis em 

relação aos Judeus como grupo étnico 
e religioso. O termo é usado com o 
significado de Anti – Judaísmo.



A Solução Final

• Após o início da Segunda Guerra 
Mundial, um debate muito 
importante no interior do Partido 
Nazi era “a questão judia”. Adolf 
Hitler tinha como ideia inicial 
promover o extermínio dos 
judeus após a vitória alemã neste 
conflito.



A Solução 
Final

• Uma série de ideias, foi 
proposta pelos nazis, como a 
deportação dos judeus para a 
União Soviética e para 
Madagáscar, em África. No 
entanto, à medida que os 
nazis perdiam o controle da 
guerra, as ações contra essa 
etnia radicalizavam-se. Até 
que Reinhard Heydrich e He
inrich Himmler elaboraram 
o plano conhecido como 
Solução Final.



Solução Final

• O nome Solução Final foi 
utilizado pelos nazis como um 
eufemismo para o extermínio 

dos judeus. Esse plano 
estipulou que eles deveriam ser 
fisicamente eliminados, e isso 

deu início a uma série de 
ações, com destaque, para o 
papel 

dos Einsatzgruppen (grupos de 
extermínio) e dos campos de 
concentração criados durante o 

Holocausto.



Perseguição aos 
judeus

O Holocausto não foi um acontecimento casual e 
repentino. O genocídio dos judeus pela Europa 
foi resultado de um longo caminho de perseguição e
foi consequência direta do forte anti-semitismo que 

existia em todo o continente. No caso da Alemanha, o 
anti-semitismo era muito forte desde o século XIX.



Perseguição aos 
judeus

• Assim os judeus foram expulsos do 
serviço público, depois tiveram suas 

lojas boicotadas e atacadas. A 

perseguição nas ruas aumentou e os 
casos de violência física começaram a 

acontecer. Depois  foram proibidos 

de casar-se com não judeus, pedidos 

de cidadania para judeus estrangeiros 
foram negados, e os judeus alemães 

tiveram sua cidadania retirada.



Perseguição aos 
judeus 

Os judeus foram privados de liberdade e de todos os 
direitos enquanto cidadãos. Quando a guerra começou, 
os nazis intensificaram o roubo de seus bens e 
começaram a agrupá-los em guetos, em algumas partes 

da Europa. Do alto comando do Partido Nazi veio a 
ordem de extermínio, e daí vieram todos os horrores 
do Holocausto.



As Leis de 
Nuremberg - 1935

• As Leis de Nuremberg foram 
decretadas em 1935 e 
estabeleceram os princípios para 
a determinação da cidadania 
alemã. Aqueles que tivessem ¾ 
de sangue judeu em sua 
descendência não teriam direito 
à cidadania alemã. Assim, 
definia-se os judeus apenas como 
“sujeitos de Estado”, isto é, eles 
não tinham direitos, mas deviam 
cumprir suas obrigações civis.



A Noite de Cristal - 1938

• A Noite de Cristal foi um ataque violento coordenado contra os 

judeus. Esse ataque foi ordenado pelos nazis e realizado na noite 
de 9 para 10 de novembro de 1938. O ataque espalhou-se por toda 
a Alemanha, com judeus atacados nas suas casas, além de terem 
tido as suas lojas, e até sinagogas, destruídas em todo o país.

• A Noite de Cristal resultou na destruição de mais de mil sinagogas, 
além da morte provável de mais de mil pessoas, embora o número 
oficial determine que apenas 91 pessoas foram mortas.



A Noite de 
Cristal

O nome “Noite de Cristal” 
é a tradução do termo 
alemão Kristallnacht. Essa 
expressão faz menção aos 
cacos de vidros que foram 

espalhados pelas calçadas 
das ruas das grandes 
cidades alemãs no decorrer 
da destruição de janelas e 
montras. 



Campos de concentração 

• A Noite de Cristal também deu início ao 
aprisionamento de judeus em campos de 

concentração,30 mil deles foram presos e 

encaminhados para os campos de Buchenwald, Dachau 
e Sachsenhausen.

• O papel dos grupos de extermínio era reunir todos os 
judeus de certa localidade, executá-los e enterrá-los em 

valas comuns. Os quatro grupos ficaram conhecidos 

como Einsatzgruppe A, Einsatzgruppe B, Einsatzgruppe 
C e Einsatzgruppe D.



Campos de 
concentração 

• Os grupos de extermínio 
efetuavam a limpeza étnica por 
meio de fuzilamentos em massa. 
Em locais como a Lituânia, esses 
grupos foram responsáveis pela 
morte de mais de 110 mil judeus. 
Um exemplo bastante conhecido 
do modus operandi dos grupos 
de extermínio deu-se com 
o Massacre de Babi Yar, que 
aconteceu em setembro de 1941.



Extremínio

• Em 36 horas, 33.761 judeus foram 
fuzilados e colocados em valas 
comuns.

• O historiador Timothy Snyder 
afirmou que a ação dos grupos de 
extermínio foi responsável pela 
morte de 1 milhão de judeus durante 
toda a Segunda Guerra Mundial. O
Museu Memorial do Holocausto dos 
Estados Unidos afirma que eles 
foram responsáveis pela morte de, 
pelo menos, 1,5 milhões de judeus.



Campos de 
concentração 

• Os campos de concentração 
executavam os judeus por meio 
das câmaras de gás. Nelas, eles 
poderiam morrer pelo uso 
do monóxido de carbono, que 
asfixiava suas vítimas, ou 
do Zyklon-B, pesticida que, ao ser 
aquecido, liberava um gás que 

garantia a morte da vítima por 
intoxicação aguda. O uso da câmara 
de gás foi uma ideia tirada 
do Aktion T4 — programa pelo 
qual os nazistas executavam pessoas 
com distúrbios mentais ou 
deficiência física.



Campos de 
concentração 
• Os campos de extermínio criados 

pelos nazis para lidar com “questão 
judia” foram:

Auschwitz-
Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek,
Sobibor e Treblinka. Somando todos 

esses campos, estipula-se que eles 
mataram 3 milhões de pessoas. 
Somente em Auschwitz-Birkenau 
morreram 1,2 milhão de pessoas 
aproximadamente.



Campos de 
concentração 
• Além das execuções, os judeus 

também poderiam morrer por 
diversos fatores relacionados ao 
tratamento diário que recebiam. O 
trabalho exaustivo, as violências 
rotineiras, a má alimentação e as 
péssimas condições de vida e higiene 
fizeram com que outros milhares 

deles morressem de exaustão, 
inanição e doenças diversas.



Mortes

• Dos nove milhões de judeus 
que viviam na Europa antes 
do Holocausto, cerca de dois 
terços foram mortos; mais de 
um milhão de crianças, dois 
milhões de mulheres e três 
milhões de homens judeus 
morreram durante o 
período.



O fim do Holocausto

• O Holocausto teve fim com a derrota da Alemanha Nazi na Segunda 
Guerra Mundial. Desse modo, à medida que os nazistas perdiam 
território, os campos de concentração eram liberados pelas forças 
aliadas, e seus prisioneiros, libertos. Tanto soviéticos quanto 
americanos realizaram essa liberação. Como mencionado, o saldo de 
mortos ao final do Holocausto foi de 6 milhões de pessoas.

• Depois da derrota alemã, dezenas de oficiais nazistas foram julgados, 
no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, pelos crimes de 
guerra e contra humanidade, incluídas as ações do Holocausto. Entre 
os julgados, houve condenações à morte, prisão perpétua, prisão 
temporária e absolvições.









As vítimas e os sobreviventes 



Sam Pivinik

• Pivinik nasceu na Polônia  dia 1 de 
setembro de 1926 e, em 1939, na época 
de seu aniversário, as tropas nazistas 
atacaram o país. “Nunca celebrei meu 
aniversário”, contou ele ao jornalista 
que produziu um documentário sobre a 
sua história. A sua família desembarcou 
no complexo em agosto de 1943 e os 
seus pais e irmãos foram mortos. 
Pivinik passou seis meses preso até ser 
levado para trabalhar no 
descarregamento dos comboios que 
chegavam ao complexo. Ele conta que 
todos os prisioneiros andavam sempre 
com a cabeça baixa, a encarar o chão. 
“Esperávamos o momento em que eles 
(os aliados) viriam resgatar-nos e 
questionávamos onde estava Deus e o 
porquê de Ele não ter tempo para nos 
salvar.”



Rose Schindler

Rose passou quatro meses em 
Auschwitz-Birkenau quando tinha 
apenas 14 anos de idade. Segundo 
relatos da própria, era uma forte 
candidata a ser enviada para câmara de 
gás, porque era considerada “magra 
demais” para a rotina de trabalho 
forçado no campo. Um dia, conseguiu 
infiltrar-se num caminhão que levava 
outros prisioneiros até uma fábrica no 
qual eram feitas máscaras de gás e 
uniformes das tropas nazis. Ficou no 
local até o fim da 2ª Guerra Mundial e 
vive nos Estados Unidos desde 1951.




