
Holocausto Nazi 



O que foi o holocausto?

• O Holocausto foi o genocídio ou o assassinato em massa de cerca de seis 
milhões de pessoas entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de 
Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos, etc...,durante a 
2.ªGuerra Mundial. Provocado pelo governo nazista, liderado por Adolf Hitler.

Isto é o exemplo mais radical de antissemitismo na história! 



O que é o antissemitismo ? 

• O antissemitismo na Alemanha não surgiu com o nazismo e remonta a meados do 
século XIX, em movimentos nacionalistas. 

• O antissemitismo era o ódio sobre os judeus. Vistos como um povo de raça 
inferior, eram encarados como culpados de todo o mal que se abatera sobre a 
Alemanha, devendo ser exterminamos. 

• O antissemitismo fazia parte do programa do partido Nazi que afirmava que 
nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. 



Lei para Restauração do Serviço 
Público Profissional 

• Uma das primeiras ações tomadas pelos nazistas contra os judeus foi a lei, 
aprovada em 7 de abril de 1933, chamada Berufbeamtengesetz, traduzida para 
o português como Lei para Restauração do Serviço Público Profissional. 

• Essa lei proibia definitivamente os judeus de trabalharem em cargos públicos.



Leis de Nuremberg 

• As leis de Nuremberg foram um conjunto de três leis, aprovadas no ano de 
1935, que legislavam sobre a miscigenação, a bandeira e a cidadania alemã. 

• As duas leis que se relacionavam diretamente com o antissemitismo eram a :

✓Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã;

✓Lei de Cidadania do Reich. 



Noite dos Cristais 

• A noite dos Cristais foi um marco na história do antissemitismo porque 
oficializou o aumento da violência contra os judeus na Alemanha. 

• Esse acontecimento passou-se em 1938 e é definido como pogrom, isto é, um 
ataque violento que é organizado contra um grupo específico.



A Noite dos cristais inaugurou o 
aprisionamento de judeus, em campos 

de concentração, pois, durante o 
pogrom, 30 mil judeus foram presos e 

encaminhados para Dachau, 
Buchenwald e Sachsenhausen.



Campos de concentração 

• A partir de 1940, os alemães começaram a construir instalações que serviram 
como campos de concentração e de extermínio de inimigos e grupos indesejáveis 
da sociedade. Estas instalações foram construídas nas terras polonesas ocupadas 
pelos alemães.Os três campos principais, auxiliados por mais trinta e nove, 
localizavam-se nas cidades de Auschwitz e Birkenau, próximas da capital polonesa 
Cracóvia.

• Os Campos de Concentração de Auschwitz, ou Auschwitz-Birkenau, tornaram-se 
símbolos do Holocausto causado pelos nazistas durante a 2.ª Guerra.

https://www.infoescola.com/historia/campos-de-concentracao-nazistas/
https://www.infoescola.com/historia/holocausto/


Por toda a Europa, os judeus eram 
aglomerados e transportados, para guetos 
e campos de concentração, em vagões de 

trem. 



Auschwitz I

• O campo de concentração Auschwitz I foi
inaugurado no dia 20 de maio de 1940, foi o
primeiro. Era o centro administrativo dos campos,
é nele que se localiza a famosa placa com a frase
“Arbeit Macht Frei” (O trabalho liberta).

• O campo serviu mais para utilização do trabalho
forçado dos prisioneiros, mas foi nele que os
nazistas testaram a primeira câmara de gás. O
teste inicial com o gás Zyklon B.

• A experiência foi considerada um sucesso e
utilizada no campo em 1941 e 1942, além de
serem construídas câmaras também em outros
campos.



A famosa placa com a 
frase “Arbeit Macht

Frei”,que significa que o 
trabalho liberta.



Durante os anos do Holocausto, os nazistas 
obrigavam os judeus a usarem uma estrela 

costurada na roupa, como forma de 
identificação.



Auschwitz II

• O campo de concentração Auschwitz II, construído
em Birkenau em 1941 localizava-se a apenas 3 Km
de Auschwitz I. O objetivo principal do novo campo
era efetivamente o do extermínio.

• É este o campo mais conhecido pelas pessoas e onde
mais se matou pessoas. Era equipado com quatro
crematórios e câmaras de gás, as quais podiam
receber, cada uma, cerca de 2.500 pessoas por vez.

• As mortes em grande quantidade começaram a
acontecer, faleceram aproximadamente um milhão
de judeus e 19 mil ciganos.



Campo de concentração de extermínio 
nazista, em Oswiecim, na Polónia.

Esse foi o maior campo de 
concentração nazista na Europa.



Auschwitz III

• Já o campo de concentração Auschwitz III
foi utilizado especialmente para trabalho
escravo pela empresa IG Farben.

• Iniciou suas atividades em 1942.



Em 27 de janeiro de 1945, os judeus 
foram encontrados nos campos de 

concentração pelo exército dos 
soviéticos que os libertou. Eram cerca 

de 7.500 prisioneiros.
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