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Holocausto
O Holocausto foi um assassinato em
massa das raças consideradas “inferiores”
pelos alemães nazis. Entre as vítimas
estavam principalmente os judeus, mas
outros grupos também foram alvos, como
os homossexuais, os ciganos e os doentes
mentais.



Holocausto

Logo após os nazis terem chegado ao
poder, na Alemanha e escolherem Adolf
Hitler como chanceler, os judeus
sofreram perseguições. Fecharam-lhes as
suas lojas e muitos foram encaminhados
para campos de concentração, onde
foram mortos em câmaras de gás.



Leis de Nuremberg 

As Leis de Nuremberg, com características antissemitas, foram aprovadas
em 1935. Estas leis proíbiam os casamentos e as relações sexuais, entre
arianos e judeus. Além disso, proibiam os judeus de praticarem certas
profissões e de usarem as cores do Reich (vermelho, preto e branco).
Retiraram, também, a nacionalidade a todos alemães que tivessem origem
judaica.



Noite de Cristal
Na noite do dia 9 de novembro de 1938, começaram os ataques contra
as lojas de comércio dos judeus.
O nome deveu-se aos vidros quebrados das lojas durante as ações por

parte das milícias nazis.
A Noite de Cristal também pode ser chamada de Pogrom — ataque
violento contra um grupo específico.
Além da destruição das lojas, vários judeus foram presos e levados
para campos de concentração.





Os Guetos
Em 1939, a Alemanha invadiu a Polónia, dando início à Segunda
Guerra Mundial. O conflito fez com que os nazis pensassem numa
solução para os judeus, ou seja, uma forma para eliminar os judeus da
Europa já que os campos de concentração não estavam prontos
quando a guerra começou.

Os judeus foram agrupados em guetos. A vida nos guetos era difícil.
Havia superpopulação as famílias eram obrigadas a dividir a mesma
residência. Muitos morreram com doenças ou foram para os campos
de concentração enfraquecidos.



Campos de extermínio

Os campos de extermínio foram criados para exterminar os judeus.
O objetivo desses campos era matá-los. Os judeus eram fuzilados e
enterrados em valas ou também usados como cobaias para
experiências feitas por médicos nazis. A matança de judeus foi tanta
que os próprios fuziladores tiveram problemas psicológicos.



Campos de concentração 

Os campos de concentração são os maiores exemplos do 
Holocausto. Milhões de judeus foram encaminhados para 
esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos
ou encaminhados diretamente para as câmaras de gás. 

Auschwitz, na Polónia, é o campo mais conhecido.



Campo de concentração 

Logo após a derrota nazi na guerra, os soldados aliados obrigaram os
alemães que moravam perto dos campos de concentração a entrarem
e verem o que os nazis fizeram contra os judeus.
Chamaram cineastas, para gravarem imagens nos campos de
concentração a fim de registrar o crime contra a humanidade e obter
provas para julgamento.



Curiosidades

• Alguns filmes relacionados com este tema...

• A lista de Schindler

• O rapaz do pijama às riscas

• O pianista

• A vida é bela

• Campos de Concentração nazistas





Fontes

• https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/holocausto.htm

• https://www.infopedia.pt/$holocausto
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