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RESUMO
Este trabalho se destina a estudar os testemunhos dos sobreviven-

tes do Holocausto, Viktor Frankl e Primo Levi, a respeito dos campos de
concentração e compará-los com o filme norte-americano intitulado Holo-
causto (1978), para verificar se o filme retrata fidedignamente os relatos
destes sobreviventes. Tendo em vista que o conhecimento da maioria das
pessoas sobre o Holocausto é advindo de produções audiovisuais norte-
americanas, é importante verificar se um filme que retrata densamente os
campos de concentração o faz com verdade. Os sobreviventes narram um
ambiente caótico, em que os prisioneiros são levados, no limite, à mais
completa desumanização, numa luta darwiniana pela sobrevivência diária.
Já o filme retrata os judeus heroicamente, sem mostrar a que ponto as
atrocidades por eles sofridas os destituíram de sua dignidade.

PALAVRAS-CHAVE: Holocausto, testemunhos, campos de concen-
tração, Primo Levi, Viktor Frankl, filme Holocausto.

ABSTRACT
The goal of this work is to study the testimonies given by survivors

of the Holocaust Viktor Frankl and Primo Levi regarding concentration
camps and to compare these testimonies with the American-made movie
entitled Holocaust (1978), in orderto assess whether the film truly reflects
the statements of these survivors. Considering that most people's know-
ledge of the Holocaust comes from American audiovisual productions, it is
important to verify whether a movie that intensely portrays concentration
camps does so accurately. The survivors describe a chaotic envíronment
where prisoners are. in íhe worst cases, subjected to the utmost dehuma-
nization in a Darwinian struggle for daily survival. The movie, on the other
hand, pictures íhe Jews in a heroic manner, not showing to what extent
the atrocities they suffered deprived íhem of their dignity.

KEYWORDS: Holocaust, testimonies, concentration camps, Primo
Levi, Viktor Frankl, film Holocaust.

OHolocausto designa o processo de extermínio,
em escala industrial, de 6 milhões de judeus
europeus, sob o regime nazista, de 1941 a 1945.

Ainda que a perseguição aos judeus tenha sido iniciada
já em 1933, com a escalada de Hitíer ao poder na Ale-
manha, o caráter sistemático das mortes dá-se com a
construção dos primeiros campos de extermínio. A po-
lítica racial implantada na ditadura alemã desembocaria,
assim, na chamada "Solução Final do Problema Judeu".
A Segunda Guerra Mundial, deflagrada pelo líder de
Estado alemão Adolf Hitíer, foi a tentativa de, mais do
que atingir a hegemonia territorial através de invasões
e conquistas, "purificar a raça ariana", tendo para isso
que eliminar todo e qualquer judeu existente na Europa.
Entre os diversos tipos de regimes totalitários do século
XX, o nazismo incluía em sua plataforma política uma
teoria racial fortemente anti-semita. De acordo com esse
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ideário - e suas "teorias" -, os judeus não mais deveriam
existir. Como diria Robert Wistrich, no livro Hitíer e o
Holocausto, "[...] existia uma visão de mundo [...] mi-
lenar, segundo a qual os 'judeus' eram a fonte de todos
os males [...]" (2002, p. 14).

O estudo do Holocausto se faz importante não
somente pela relevância histórica que este representa,
mas também para disseminar a verdade a respeito de
uma grande mancha no legado da humanidade. Alguns
sobreviventes produziram relatos que se tornaram parte
da literatura mundial sobre o Holocausto. Entre estes se
destacam Viktor Frankl e Primo Levi. Frankl, um psi-
quiatra judeu nascido na Áustria que seria "internado"
no campo de concentração de Auschwitz na condição
de prisioneiro. Seu testemunho é justamente sobre o
comportamento humano frente às terríveis experiên-
cias vivenciadas dentro dos campos de concentração.
Assim como Frankl, Primo Levi, um jovem recém-
formado em química, foi deportado da Itália e enviado
a Auschwitz. Primo Levi ficaria conhecido como um
dos mais importantes sobreviventes que escreveram
sobre o universo concentracionário. Suas obras E isso
um homem? (1947), A trégua (1963) e Os afogados
e os sobreviventes (1990). relataram em detalhes as
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experiências no Campo e foram traduzidas em quase
todo o mundo.

Mas o Holocausto c também retratado pelo cinema.
E de fato, se pensarmos na importância e na força dos
produtos culturais audiovisuais, teremos de aceitar o fato
óbvio de que a imensa maioria do público mundial toma
contato com o tema do Holocausto muito mais a partir
de sua representação nos filmes do que através dos livros
de História ou de narrativas literárias e testemunhos dos
sobreviventes. Este trabalho pretende fazer uma compa-
ração entre ambas as formas de "narrar" e representar
a "Solução Final". Para isso, foi selecionado um filme
(entre dezenas de existentes) centrado no nazismo e no
Holocausto, no qual a representação dos campos de con-
centração é tratada de forma historicamente séria e dra-
maticamente densa. Sendo assim, é possível estabelecer
um comparativo entre os testemunhos dos sobreviventes
e as imagens produzidas pelo cinema. Produção audiovi-
sual do final dos anos 70, a telcssérie Holocausto, com
422 minutos de duração, do diretor Marvin Chomsky,
retrata cm perspectiva historicamente impecável, desde
a ascensão do nazismo ao poder, com Hitler, em 1933,
até a libertação dos campos da morte, em 1945.

O filme Holocausto narra a história da família
de judeus alemães Weiss, durante a Segunda Guerra
Mundial, assim como a passagem de cada um de seus
membros pelo Holocausto e o nazismo na Europa. A
destruição dessa família e os diferentes destinos a que
o pai Josef, a mãe Berta, os filhos Anna, Rudi e Karl e a
nora alemã Inga foram submetidos amarram a narrativa,
tendo como pano de fundo histórico as atrocidades co-
metidas contra os judeus e o genocídio que tomou lugar,
nas décadas de 30 e 40, planificado pelos membros do
alto escalão do partido nazista. Entretanto, as imagens
do cinema serão tão fiéis à realidade dos campos de
concentração e de seus horrores como relatam os tes-
temunhos dos sobreviventes?

Portanto, averigua-se aqui se o filme Holocausto, de
Marvin Chomsky, retrata as situações vividas pelos ju-
deus nos campos de concentração, durante o Holocausto,
fidedignamente em relação aos testemunhos dos dois
sobreviventes, Viktor Frankl e Primo Levi. A questão
principal deste artigo, desta forma, poderia ser resumida
numa única pergunta: até que ponto a realidade e o horror
do universo concentracionário nazista são retratados num
dos filmes que mais realisticamente abordou os campos
de concentração e extermínio?

O historiador Gcrhard Schoenberner (1994, p.185)
lembra que os campos de concentração (há que se di-
ferenciar os campos de concentração dos campos de
extermínio) surgiram na Alemanha já a partir de 1933.
Os mais significativos, ou seja, aqueles que detinham o
maior número de presos foram Dachau, Sachsenhausen,

Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen, entre muitos
outros que seriam construídos, ao longo do tempo, nas
regiões conquistadas pelo Reich. Os prisioneiros dos
campos de concentração eram destinados a diferentes
tipos de trabalho forçado pesado: a sua mão-de-obra era
alugada por indústrias e empresas do Estado Alemão.
Aqueles que não morriam ali, por fome, doença, esgo-
tamento físico, assassinato ou maus-tratos eram libertos
ou (mais freqüentemente) transferidos para os campos
de extermínio. "Houve também campos conjugados -
de extermínio e de concentração - como Majdanek e,
sobretudo, Auschwitz-Birkcnau, [...] que alcançava uma
'capacidade diária'de 9.000 pessoas mortas por gás e in-
cineradas" (l 994, p. 185). Os campos de extermínio eram
o principal artifício meticulosamente arquitetado pelos
líderes do Reich em relação à "Solução Final" destinada
aos judeus. Outros importantes campos de extermínio
foram Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka, implan-
tados na Polônia. Os poloneses eram considerados um
povo de "segundo escalão", não tanto quanto os judeus,
estes sim, mais bem comparados a vermes e parasitas.
Mesmo assim, muitos poloneses foram perseguidos e
levados aos campos de concentração e de extermínio.
Nem mesmo alguns alemães, considerados imperfeitos,
com deficiências mentais ou físicas conseguiram escapar
da limpeza étnica nazista: eles foram as cobaias das pri-
meiras experiências nas câmaras de gás, com o assassino
gás Ziklon B - ácido cianídrico, que levava de três a 15
minutos para matar.

No que tange ao Reich alemão, Todorov (2002, p.
136) argumenta que este viveu sob constante tentativa
de apagar os indícios do extermínio judeu, travando não
apenas uma guerra contra países opositores e contra
os judeus, mas também contra a memória. A partir de
1942, os nazistas começaram a desenterrar cadáveres
dos judeus já exterminados (por fuzilamento) para
incinerá-los, sendo que muitos fornos crematórios foram
instalados nos campos de extermínio com esse fim. Na
tentativa de eliminar toda e qualquer marca do crime,
momentos antes de abandonarem os campos de exter-
mínio e concentração, a SS queimou todos os arquivos
referentes ao genocídio, que poderiam comprometer o
Estado alemão.

Hitler e seus comparsas fizeram o máximo esforço
para que a população germânica não tomasse conheci-
mento sobre o genocídio. Para que as pessoas não tives-
sem acesso às informações relativas aos acontecimentos
do restante do mundo foram decretadas leis, como a
que proibia que estações de rádio estrangeiras fossem
escutadas pelos cidadãos do Rfeich. Sobre a tarefa de
extermínio massivo "Himmler afirma, de maneira pa-
radoxal: 'Esta é uma página gloriosa de nossa História,
que nunca foi escrita e nunca será'", lembra Todorov
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(2002, p. 136). Seligman-Silva também salienta que a
intenção nazista era de que não restassem vítimas do
genocídio 'para contar a história'. Uma sinistra aura de
normalidade cercava as tarefas de eliminação do povo
judaico. Assim, os seguidores de Hitler executavam seu
crime sem fazer menção à palavra morte, substituída
pela expressão "tratamento especial". Chegando aos
campos, os detentos recebiam cabides numerados para
pendurarem suas roupas, a caminho de um inocente
"banho de desinfecção". Todo esse comportamento
de organização e aparente naturalidade a que estava
vinculado o extermínio causaram uma perplexidade
sem tamanho nas vitimas sobreviventes; a banalização
da morte é uma das marcas mais profundas do trauma
do Holocausto.

A análise comparativa entre os testemunhos dos
sobreviventes da Shoah e o filme Holocausto., de Mar-
vin Chomsky, demandou o uso de uma metodologia de
pesquisa qualitativa. No primeiro momento, a pesquisa
qualitativa foi feita através do levantamento de infor-
mações acerca dos depoimentos dos sobreviventes e
do contexto histórico e social em que o holocausto
se deu, sendo, por isso, bibliográfica e documental.
Num segundo momento, foi utilizada uma pesquisa
exploratória, com o levantamento empírico dos dados
sobre o filme e de suas cenas-chave - as cenas em que
os campos de concentração são representados. Restaria
dizer que a pesquisa instituiu duas categorias centrais
para analisar as principais questões concernentes ao
universo concentracionário, a saber, a desumanização
das vítimas e as condições materiais de subsistência.
Estas categorias principais, por sua vez, subdividem-se
em categorias complementares, na ordem de apresenta-
ção deste artigo.

A desumanização das vítimas

De acordo com Primo Levi, os judeus passaram por
um processo de desumanização desde a ascensão do
Partido Nazista ao poder. Eles foram afetados primeira-
mente através de leis restritivas; depois, muitos foram
presos e outros levados para os guetos, separando-se
de suas famílias e, por fim, sendo deportados para os
campos de concentração e extermínio. Nos campos de
concentração, aqueles que não foram imediatamente
enviados para a morte viveram uma forma de degrada-
ção sem precedentes na história humana. Lá, eles foram
violentados física e psicologicamente, sendo destituí-
dos de sua dignidade. Schoenberner (1994) afirma que
os judeus levados aos campos de concentração erarn
explorados de todas as formas. Através de trabalho
escravo, da fome, da sede, de doenças, do esgotamento
físico, das torturas e espancamentos, os presos eram

desumanizados e destruídos. Já Marrus (2003) encontra
a singularidade do Holocausto na desumanização das
vítimas dos campos de concentração. Dessa maneira,
os historiadores confirmam o que os relatos dos so-
breviventes - seus testemunhos - acrescentam sobre a
memória do genocídio.

Para Seligmann-Silva, a perplexidade das vítimas do
Holocausto estava na naturalidade com que tudo aconte-
ceu, ou para retomar uma expressão de Hannah Arendt,
como se chegou a tamanha "banalidade do mal":

O desafio moral, político e histórico colocado pelo
nazismo, conforme [Hannah] Arendt, é entender os
mecanismos dessa sinistra "normalidade" e banali-
dade do mal, que destruiu os mais elementares valo-
res e princípios que fundam a idéia de humanidade;
é entender como um Estado e largos setores de uma
sociedade tornaram perfeitamente legal e socialmen-
te legítimo destruir um povo (SELIGMANN-SILVA,
2003, p. 130).

A ausência de solidariedade e amparo

Primo Levi relata que o comportamento e os relacio-
namentos dentro do campo não podem ser simplificados
e divididos entre o bem e o mal. Na maioria das vezes,
os próprios detentos aprendiam a ser hostis com seus
companheiros. Sendo assim, havia, além do choque
de se chegar a um campo de concentração (passando a
ser uma espécie de escravo em um cativeiro), o choque
do não entendimento do comportamento alheio. Levi
conta que ele e os outros presos não tinham condi-
ções para ampararem-se entre si, tanto física quanto
psicologicamente. Viktor Frankl concorda corn Levi
ao relatar que existia nos campos um luta constante
de todos contra todos, em que o mais importante era
a sobrevivência pela qual cada um lutava, de forma
darwinista, individualmente.

Pode-se afirmar, então, que os detentos desenvolve-
ram uma considerável limitação quanto à capacidade de
prestar solidariedade aos seus companheiros: negar esta
ajuda acarretava um enorme sentimento de vergonha e
culpa. Essa dinâmica representa apenas parte de um con-
junto complexo de medidas racionais destinadas à com-
pleta desumanização das vítimas. Contudo, em nenhum
momento, a telessérie Holocausto retrata as vítimas
dessa maneira. O que ocorre, de fato, é o oposto. Numa
idealização exagerada, os presos do filme estão sempre
dispostos a ajudar uns aos outros, preocupando-se com
o próximo. Sabe-se hoje que parte do plano nazista de
degradação dos judeus foi torná-los vis - desumanos -,
e essa verdade não é bem representada em Holocausto.
A maioria das cenas relativas ao espaço concentracio-
nário mostra impensáveis gestos de solidariedade entre
os internos: é possível verificar isso na maioria das
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cenas-chaves. Esse ideal contrasta violentamente com
as avaliações de historiadores como Michel Marrus, ao
dizer que

[...] se os campos não abrangem a totalidade do
Holocausto, porém foram identificados como um
símbolo do fenômeno em sua totalidade. A referência
aos campos pode ser importante como uma forma de
evocar aquilo que provavelmente é o mais terrível
aspecto da destruição da comunidade judaica eu-
ropéia - a sistemática desumanização das vítimas,
o processo de assassinato em massa, tal qual uma
linha de montagem, e a organização burocrática em
escala continental que transferia pessoas de todos
os cantos da Europa para serem mortas (MARRUS,
2003, p. 63-64).

No filme, um dos filhos do casal Weiss, o artista plás-
tico Karl (casado com a alemã Inga), é preso e enviado
ao campo de Buchenwald, onde começa a trabalhar na
alfaiataria. Ele é bem recebido por outro interno do cam-
po, Weinberg. Solícito e atencioso, Weinberg faz questão
de inteirar Karl a respeito dos acontecimentos do campo,
auxiliá-lo no seu trabalho, explicando a que se destinava
cada insígnia, assim como esclarecer todas as dúvidas
de Karl. Num determinado momento, Weinberg resolve
dividir com Karl um pedaço de pão. Nessa seqüência
percebe-se sua solidariedade com Karl e o heroísmo ao
requerer toda a culpa para si no momento em que são
descobertos pelo Kapo. Vejamos a cena:

Weinberg levanta-se, espia para ver se não há
ninguém olhando na direção deles e tira de um canto
escondido do heliche um pedaço de pão:

Weinberg - Pão de centeio. Presente pelas calci-
nhas que fiz para a moça. - Diz ele oferecendo o pão
a Karl.

Karl - Não mereço. Só sei reclamar.
Weinberg - Pegue!
Um Kapo chega ao alojamento e começa uma briga

com Karl, a situação piora e outro Kapo chega, mas
Weinberg tenta "livrar" Karl:

Weinberg — A culpa não é dele. Fui eu que arranjei
o pão.

Em outra cena, Karl será enviado ao gueto/campo
de Terezin, onde é recepcionado (junto a um compa-
nheiro que o acompanha) por uma das detentas-artistas
do local, que lhes explica tudo a respeito do campo
e das farsas que ocorriam lá. Além disso, chegando
ao ateliê de pintura para os prisioneiros judeus, eles
logo formam um grupo, caracterizado pela amizade.
Mais uma vez é possível notar a boa receptividade e
o amparo entre as vítimas, contrariando o relato de
Levi e Frankl.

Há outros exemplos de amparo representado pelo
filme: a senhora Bcrta Weiss acolhe uma menina italiana
que está sozinha no Campo, por remetê-la à memória

de sua própria filha já falecida. Berta a abraça, a auxilia
e a protege. Em outro momento, o patriarca dos Weiss,
Josef, é mandado, junto com o amigo Lowy, para a "fu-
migaçâo". Eles já sabem o que essa dcsinfecçào significa
na verdade: a morte. Eles se dão as mãos e se amparam.
Noutra cena, Weinberg reencontra Karl em Auschwitz e
percebe que ele está totalmente apático, um verdadeiro
"muçulmano", que como narrou Levi, deixava de ter
a atenção de qualquer detento, uma vez que já estava
"morto" em vida. Mesmo assim, Weinberg tenta ajudá-
lo, animando-o a respeito de boatos que correm sobre a
libertação dos campos que se aproxima.

A falta de informação e
a comunicação/saudade

Os testemunhos de Levi mostram que os presos não
eram mantidos informados pelos nazistas a respeito dos
acontecimentos da guerra e, sobretudo, acerca do destino
que eles próprios teriam. Contudo, corriam internamente
boatos c informações desencontradas que acabavam por
deixá-los ainda mais apreensivos. Além disso, os campos
abrigavam detentos de nacionalidades diferentes, fazen-
do com que a comunicação entre eles se complicasse
ainda mais. Para todos os que não dominavam mais de
uma língua, especialmente o alemão, a conseqüência
natural era de um maior isolamento. Pode-se notar a
desorientação e a falta de informação experimentada
por Karl ao chegar ao campo. Ele se intera de alguns
acontecimentos através de outro preso que já estava ali
há mais tempo. Mesmo assim, não sabe ao certo qual
será seu destino, se morrerá ou viverá.

O mesmo pode ser encontrado nos testemunhos de
Viktor Frankl, quando ele conta a respeito de sua che-
gada ao campo de Auschwitz, quando se separou de seu
amigo e foi informado de que ele agora fazia parte da
nuvem preta que saía dos crematórios. A questão aparece
timidamente no filme Holocausto. Numa seqüência da
telessérie, Weinberg repassa o boato de que, em breve,
os presos seriam libertados e que os Estados Unidos
invadiriam os territórios poloneses conquistados pelo
Reich. Noutra cena, a Sra. Berta Weiss acolhe uma
menina italiana aparentando estar em estado de choque,
além de não se comunicar (problema também radicali-
zado pelo fato suposto de a menina não compreender a
língua com que os outros se dirigem a ela).

No entanto, o único momento do filme em que os
prisioneiros realmente não se compreendem é quando
Rudi é preso, ficando no alojamento junto a guerrilheiros
russos. Um deles tenta se comunicar em russo com Rudi,
que não entende a língua. Sendo assim, o guerrilheiro do
Exército Vermelho passa imediatamente a falar a mesma
língua de Rudi para que ele o compreenda. No restante do
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tempo, os Kapos. oficiais da SS e prisioneiros compreen-
dem e falam a mesrrja língua1. Isso sugere que mais um
elemento importante que compõe o caos do espaço con-
ccntracionário não está bem representado no filme. Vale
lembrar que a questão da censura e da desinformação
foram meios "sistematicamente empregados pelo poder
totalitário para garantir sua superioridade na guerra que
se desenrola paralelamente à dos exércitos: a guerra da
informação", como diria Todorov (2002, p. 139).

A desinformação, aliás, foi uma verdadeira "arte"
desenvolvida pelos nazistas, que montaram um campo
de triagem e concentração especialmente para receber
inspetores internacionais designados para fiscalizar as
condições dadas pelos alemães aos judeus presos. O
campo de Terezin, como afirma Todorov, servia de palco
para uma encenação quanto ao bem-estar dos detentos.
O filme mostra como os nazistas, no "Campo Paraíso",
de Terezin, submetiam os presos a compactuarem com
essa farsa perante membros da Cruz Vermelha e outros
inspetores internacionais em visitas de inspeção aos
campos. Noutra seqüência de Holocausto, uma das
artistas já instalada em Terezin, Maria Kalova, explica
para Karl que o banco, o restaurante e a maioria dos
estabelecimentos ali presentes servem de "fachada". Ela
ainda conta que muitos judeus morriam de fome e doen-
ças todos os dias naquele campo e que havia, inclusive,
um local específico onde ocorriam torturas. Entretanto,
através da representação fílmica, Terezin não remete
explicitamente à dura realidade da morte e da doença.
No filme, sabe-se que isso ocorre através dos diálogos
entre os presos, mas o que realmente podemos ver nas
imagens são presos, em geral, bem tratados, bem vestidos
e com uma certa liberdade. Karl e Maria passeiam, Inga
dá entrada no campo e pode livremente visitar Karl. O
único contraponto está numa cena na qual Karl e dois
companheiros são torturados, e esse espancamento é
visualmente mostrado ao espectador.

Todorov afirma, ainda, que o levantamento dos
fatos ocorridos e dos indícios deixados pelo passado
já trazem em si a integridade da história. "A vida per-
deu para a morte, mas a memória luta contra o nada''
(2002, p. 143). O filme contempla esta questão, trazida
por Todorov e Levi, no momento em que Maria e Inga
enterram, dentro do campo, as obras de arte sinistras
desenhadas por Frey, Karl e Felscher. Estes foram
torturados em razão destas obras, por se recusarem a

1 Evidentemente sabemos que os filmes feitos para grande públicos
devem manter uma única língua padrão, a qual poderá ser traduzida
para a língua de origem do país onde o filme será exibido. De qual-
quer forma, esta limitação do cinema - diferentes línguas exigiriam
legendas simultâneas -falsifica ainda rnais a realidade extremamente
complexa e permeada por diversas diferentes culturas e nacionali-
dades dos campos.

entregá-las aos nazistas, dando primazia à memória que
seus desenhos poderiam evocar acerca da verdade e do
horror dos campos. Levi também aborda esta questão,
ao relatar que os integrantes dos Sonderkommandos,
os judeus que trabalhavam na maquinaria da rnorte,
não puderam testemunhar, porque foram praticamente
di/imados na totalidade. Os poucos que restaram não
fizeram questão de falar a respeito do ocorrido.

Nenhum deles, após a libertação, falou de bom
grado, e nenhum fala de bom grado de sua terrível
condição. As informações que possuímos sobre os
Esquadrões provêm dos minguados depoimentos
destes sobreviventes; das confissões de seus 'man-
dantes' processados diante de diferentes tribunais; de
alusões contidas em depoimentos de 'civis' alemães e
poloneses, que casualmente tiveram oportunidade de
entrar em contato com os esquadrões; e, finalmente,
de páginas de diário escritas febrilmente para a me-
mória futura, e sepultadas com extremo cuidado nas
proximidades dos fornos crematórios de Auschwitz,
por parte de alguns de seus componentes (LEVI,
1990, p. 26).

A falta de comunicação acontecia também entre os
presos e seus familiares. Eles não sabiam o destino re-
servado aos seus entes queridos: se eles estavam presos,
onde estavam ou se estavam mortos. De acordo com
Levi, a falta de comunicação mais penosa era com rela-
ção à família, Frankl afirma que não lhes era permitido
qualquer tipo de contato com o mundo exterior, com
raras exceções; assim, a saudade dentro do campo os
consumia. "A hora semanal em que nossos companhei-
ros 'políticos' [alemães] recebiam a correspondência
de casa era, para nós, a mais desconsolada, aquela em
que sentíamos todo o peso de ser diferentes, estranhos,
separados de nosso país ou, antes, do gênero humano"
(LEVI, 1990, p. 61). Ainda Levi afirma que, mesmo que
lhes permitissem enviar cartas, eles não teriam para quem
o fazer, pois não sabiam mais nada de suas famílias,
separadas e destruídas.

No filme, Josef, mesmo depois de estar dentro de Aus-
chwitz, conseguiu um rneio de visitar sua esposa Berta
no alojamento feminino. Do mesmo modo, Karl recebe
algumas cartas de Inga (que é "ariana") e tem a oportu-
nidade de reencontrá-la em Terezin, o que o estimula a
continuar vivendo. Contudo, quando perde esse contato e
é enviado para Auschwitz, sua apatia cresce e ele acabará
morrendo. Entretanto, Frankl narra que, muitas vezes,
morriam primeiro aqueles seres fortes e robustos, em
vez dos mais fracos, porém mais espiritualizados. Isso se
dava, porque a interiorização a qual aqueles indivíduos
mais espiritualizados eram capazes os transportava para
fora do ambiente dos campos de concentração e, nesse
outro lugar, podiam "ter contato", pela imaginação e a
lembrança, com as pessoas que amavam. Frankl conta
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que, em muitos momentos, a imagem de sua mulher e o
amor que sentia por ela o salvaram quando já estava se
tornando apático. Ao vi venci ar/rememorar o amor, ele
conseguia escapar daquele universo de desumanização.
Em uma das cenas, Berta observa a foto dos seus filhos,
e aquilo parece confortá-la. Josef, ao reencontrar Berta,
a lembra de que deve sempre seguir este sentimento.

Os Sonderkommandos e os Muçulmanos

Levi narra, de forma veemente, a terrível tarefa dos
chamados Sonderkommandos, judeus designados ao pior
tipo de trabalho que poderia ser executado em um campo
de concentração. Eles eram encarregados de lidar com os
presos destinados às câmaras de gás: lá presenciavam a
morte rotineiramente. Eles deveriam levar os presos às
câmaras de gás, recolher e transportar seus corpos após
o gaseamento, além de terem a macabra missão de ar-
rancar os dentes de ouro das bocas das vítimas e levá-las
para serem incineradas nos crematórios. Wistrich (2002)
confirma Levi e acrescenta que, ao delegar este tipo de
trabalho aos próprios detentos, os SS exerciam mais um
tipo de tortura aos judeus, a tortura de suas almas.

De acordo com o depoimento de Levi, os Sonderkom-
mandos eram selecionados primeiramente entre aqueles
presos que já se encontravam nos campos de concentra-
ção. Mais tarde, para que não houvesse nenhum tipo de
resistência ao trabalho, o Sonderkommandos passaram
a ser selecionados entre aqueles recém-chegados nos
campos. Aqueles que se recusassem a cumprir o serviço
morreriam na hora, e foi isso que aconteceu com um
grupo de 400 presos. Além do trabalho macabro, fazia
parte das suas tarefas eliminar o último grupo de Son-
derkommandos a quem substituiriam, num rodízio que
ocorria de tempos em tempos. A única revolta ocorrida
em Auschwitz foi por parte do último Esquadrão, que
explodiu um dos fornos crematórios e tentou combater
frente a frente a SS, visando a uma fuga. Eles falharam.
Todos foram sumariamente mortos. No filme Holocaus-
to, essa questão é abordada sutilmente no momento em
que Karf recolhe as roupas dos detentos que já haviam
entrado nos "chuveiros" (sem saber que sua própria
mãe se encontrava naquele grupo recém-encaminhado à
morte). Não fica claro ali o papel que ele desempenha: a
cena nem se aproxima do horror descrito pelos sobrevi-
ventes. Contudo, pode-se notar nesta seqüência também
que Karl está no limite de suas forças e com um aspecto
já moribundo, levantando uma outra questão importante
narrada por Viktor Frankl e Primo Levi.

Ao longo do filme é possível perceber a desesperança
e a apatia de Karl em vários momentos, como as falas
a seguir narram por si próprias: "Eu preferia morrer
logo numa pedreira", "Eu não quero viver... Quando

chegará a nossa vez [de morrer]?", "Acho que serei
poupado desse reencontro. Morreremos todos aqui" ou
[sou] "um artista esgotado. A quem não restam emoções
humanas" são algumas das falas do personagem antes de
sua morte. Levi e Erankl narram que estes prisioneiros,
de aspecto moribundo, chamados dentro dos campos de
Muçulmanos, eram aquelas pessoas que se tornavam to-
talmente apáticas, não conseguindo responder ao mundo
exterior. Apesar de não estarem mortas efetivamente,
já eram considerados como tais: elas estariam interna-
mente destruídas, por presenciarem os barbarismos do
Holocausto, c num caminho sem volta, a um passo do
colapso físico total.

Para Levi, Muselmann era o termo comum àquele
prisioneiro que estava "irreversivelmente exausto, ex-
tenuado, próximo à morte" (LEVI, 1990, p. 58). Para
Frankl, uma das causas principais da apatia dos internos
era a saudade: "a pessoa vai morrendo aos poucos inte-
riormente. [...] Surge, sobretudo, indizível saudade de
seus familiares. Uma saudade tão ardente que só resta
uma sensação: a de se consumir" (FRANKL, 1987, p.
33-34). Em uma das cenas, Karl entra no alojamento e
mal consegue conversar com seu companheiro Wein-
berg. Seu corpo está lá, mas sua mente e seu coração
já não estão mais presentes. Mesmo assim, ele desenha
uma última obra com um pedaço de carvão a que teve
acesso. Trata-se de uma imagem estilizada de um homem
definhado, que denuncia o horror vivido por todos aque-
les humanos dilacerados. Logo após fazer esse último
desenho - este último testemunho - ,Karl morre, minutos
antes da libertação de Auschwitz pelos russos.

A ofensa ao pudor

Levi e Frankl contam que os internos eram desti-
tuídos de sua dignidade através de muitos episódios
nos quais ocorria a violação do pudor. Isso se dava
de diversas formas, entre elas a nudez humilhante - e
pública - que os presos eram obrigados a suportar se-
guidamente. De acordo com Primo Levi, um homem
publicamente nu "não percebe a si mesmo como um
ser humano, c sim como um verme: nu, lento, ignóbil,
vergado ao chão. Sabe que poderá ser esmagado a todo
momento" (1990, p. 68).

O cotidiano do Lager estava coalhado de inúmeros
desnudamentos vexatórios: devido ao controle dos
piolhos, às buscas nas roupas, á lavação matinal, à
visita das sarnas; e, além disso, devido às seleções
periódicas, nas quais urna 'comissão' decidia quem
ainda estava apto para o trabalhe e quem, ao contrá-
rio, estava fadado à eliminação (LEVI, 1990, p. 68).

Como se não bastasse, não havia local ade-
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quado para as necessidades fisiológicas e ocorria com
freqüência a raspagem de todos os pêlos do corpo.
Frankl narra a primeira vez que passou por este tipo de
humilhação junto a um grupo de detentos. Um oficial
da SS, aos gritos, ordenou que todos se despissem no
tempo de dois minutos. Desesperados, os prisioneiros
tiraram suas roupas, mas não foi o suficiente para esca-
par das chibatadas sobre seus corpos nus. Foram, então,
encaminhados para outra sala, onde tiveram todos os
pêlos do corpo raspados. "Entramos mais uma vez em
fila. Um prisioneiro mal reconhece o outro. Mas é com
grande alívio e alegria que alguns constatam que dos
chuveiros realmente sai água...", relatou Frankl (1987,
p. 28). Numa das passagens do filme, um membro do
Exército Vermelho, agora prisioneiro dentro de um cam-
po, menciona a raspagem dos cabelos dos internos para
um prisioneiro judeu recém-chegado: [você está em]
"Sobibor, leste da Polônia. Matam dois mil judeus por
dia aqui. Queimam os corpos. Há um campo de cinzas lá
fora. A SS dorme com travesseiros de cabelos de judeus."
No alojamento feminino, o filme mostra poucas mulheres
presas com seus cabelos raspados, Berta permanece com
seu cabelo comprido. Mas a nudez vexatória é mostrada
nesta mesma seqüência, quando as internas são obrigadas
a despirem-se publicamente e são designadas ao "banho
de desinfecçào", enquanto oficiais da SS divertem-se ao
observar as mulheres nuas.

A perda da identidade

Outra maneira de humilhação, segundo Levi, era a
destituição dos presos no que diz respeito aos seus no-
mes próprios. Todos aqueles deportados aos campos de
concentração não mais eram tratados por seus nomes:
cada qual possuía uma seqüência única de algarismos
pela qual deveria atender. No começo, esses números
eram fixados nos uniformes; a partir de 1944, os detentos
tinham seus números tatuados no braço. Os historiadores
Dwork e Pelt concordam com Levi e acrescentam que
os judeus passavam dias trancados viajando em trens de
carga superlotados, sem condições para as necessidades
fisiológicas e, ao chegarem ao campo [eles se referem à
Auschwitz], eram tatuados no braço, perdendo, assim,
suas identidades. Naquele célebre campo de extermínio,
a contagem era realizada duas vezes por dia, e até mesmo
os mortos do dia deveriam estar "presentes" no pátio
para serem contados. Algumas vezes, os presos ficavam
muitas horas em pé, esperando aquele ritual interminá-
vel, mesmo no frio ou no calor intenso e no auge de sua
exaustão tísica. "Quando chovia ou nevava, ou quando
o frio era intenso, tornava-se uma tortura, pior do que
o próprio trabalho, a cujo cansaço se somava no fim do
dia" (LEVI, 1990, p. 69).

Contudo, em nenhum momento, o filme faz menção
a estas formas de humilhação, nem a contagem nem as
tatuagens são retratadas. Apesar disso, pode-se perceber,
através dos uniformes e do tratamento destinado aos
presos, que todos eram tratados de maneira padrão, sem
levar em conta a singularidade e individualidade de cada
ser humano ali presente. Os detentos eram tratados corno
se estivessem no serviço militar, afirma Levi. Contudo,
a diferença era gritante entre o serviço militar alemão e
o tratamento destinado aos presos no ambiente concen-
tracionário. No filme, percebe-se isso na cena em que
Josef Weiss e seu amigo Lowy são mandados para as
câmaras de gás:

SS- Parem' Coluna de dois!
Josef- Para onde vamos?
SS - Fumigação.

Í-J
SS - Marchem!
Josef- Por que ainda obedecemos? Já estamos

acabados.
Lowy - E. Que se danem!
SS- Em frente! Marchem!

A violência

Os sobreviventes narram que alguns dos Kapos eram
detentos judeus selecionados para ajudarem os oficiais
da SS a vigiar e a comandar os companheiros. Todavia,
apesar de serem judeus, eles agiam violentamente em
relação aos seus correligionários. De acordo com o
historiador Schoenberner (1994) e com o testemunho
de Levi e Frankl, os oficiais da SS e os Kapos estavam
sempre ordenando as tarefas aos berros e, muitas vezes,
espancavam os internos sem nenhum motivo para tal.
Nota-se, na cena a seguir, a violência do Kapo com os
próprios judeus internos no campo. Wcinberg e Karl
dividem um pão e começam a comê-lo. Um Kapo entra
no alojamento para vigiar os presos.

Weinberg- Engula depressa. Esconda o pão.
Karl - Ele que se dane!
Kapo (em tom severo) - E proibido comer no alo-

jamento!
Weinberg - Caia fora. Você é pior que a SS.
Karl - Você é judeu, um de nós. Deixe-nos em paz.
Kapo - Cale-se. Estou cumprindo ordens.
Karl - Por que nos chateia por causa de um mísero

pedaço de pão ?
Kapo (irônico) - Filho de médico de Berlim ? Apren-

dendo a ser durão. Dê-me esse pão. - Começa a agredir
Karl tentando tirar dele o pão.

Eles começam a brigar, enquanto o pão é esquecido e
outro preso o pega para comer. Karl também parte para
a agressão contra o Kapo, e Weinberg tenta afastá-los,
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alegando que judeus não brigam com judeus. Outro Kapo
chega para apartar a briga c chama um oficial da SS.

Weinberg diz que a culpa era dele, que tinha arran-
jado o pedaço de pão. Ele leva um murro no rosto e cai.
Ambos serão levados para serem torturados, ficando
suspensos pelas mãos amarradas para trás cada um em
um poste, lado a lado. O sobrevivente Viktor Frankl ain-
da afirma que o medo da violência era bastante presente
em todos os prisioneiros, tanto que, para evitá-la, "[...]
conscientemente [...] ele procura submergir 'na massa'
para fazer jus a um dos supremos mandamentos da au-
topreservação no campo: não chamar a atenção da SS
sobre si nem no detalhe mais insignificante" (FRANKL.
1987, p. 67). Além disso, outro tipo de violência, amais
perversa, explícita e inimaginável, teve lugar nos campos
de concentração. Os médicos nazistas utilizavam presos
ainda vivos para todo tipo de "experiências científicas".
Tanto Levi quanto o historiador Wistrich narram que,
entre outras coisas, os nazistas super alimentavam os
detentos escolhidos para as experiências para que vol-
tassem a sua forma fisiológica natural, ou os deixavam
como "pele e osso" e ainda "eram submetidos a longos
períodos em água gelada, ou introduzidos em câmaras de
descompressào [...]" (LEVI, 1990, p. 75). Schoenberner
acrescenta que "eles os infectavam com malária, tifo,
gangrena. Provocavam-lhes queimaduras com fósforo,
realizavam transplantes de ossos e esterilizações primi-
tivas" (1994, p. 220). O filme Holocausto nada mostra
a este respeito.

As condições materiais
de subsistência

Todas as condições oferecidas - ou melhor dizendo, a
carência delas - aos judeus dentro dos campos visavam
a algum tipo de lucro ao Estado Alemão ou o menor
prejuízo possível a ele. Os campos representaram uma
última forma de espoliação às vítimas. Sua estrutura
e sua lógica de assassinato sistemático pressupunham
todo o tipo de carência em relação às condições míni-
mas de sobrevivência. Assim, o tempo médio de vida
de prisioneiros não gaseados na chegada era de apenas
três meses. Todas as formas de aumentar esse "prazo'1

passavam por práticas ilegais frente às regras gerais do
espaço concentracionário (ou pelos raros "privilégios"
concedidos a alguns apenados).

A fome e o frio/calor

Levi e Frankl contam que a fome se fazia presente
invariavelmente nos campos. A grande maioria dos
presos passava fome e, sendo assim, muitos desenvol-
viam doenças originárias da desnutrição e morriam por

inanição. A ração alimentar oferecida aos presos, nor-
malmente uma sopa rala feita com legumes já podres,
era insuficiente. Dependendo do campo ou da época,
os prisioneiros alimentavam-se apenas com um a dois
litros de sopa por dia e uma mísera fatia de pão (quando
havia). Entretanto, havia uma classe de presos que podia
ser considerada privilegiada, pois arranjava maneiras
(lícitas ou ilícitas, dignas ou não, violentas ou não) de
conseguir alimentos, podendo, assim, sobreviver por
mais tempo. "Uma vez consumidos os últimos vestígios
de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo
esqueletos vestidos de pele dos quais pendiam alguns
trapos" (FRANKL, 1987, p. 44).

'Este não vai muito longe', ou 'esse vai ser o pró-
ximo' - era o que segredávamos um ao outro. À
noite, quando matávamos os piolhos antes de nos
deitar, víamos o nosso corpo nu, e cada qual ficava
pensando consigo mesmo: na realidade, esse corpo
aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que
éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa
de carne humana; uma massa cercada de arame
farpado, comprimida em algumas cabanas de chão
batido; uma massa da qual diariamente apodrecia um
certo percentual por ter ficado sem vida (FRANKL,
1987. p. 44-45).

Levi narra que muitos detentos morriam de frio ao
trabalharem em ambientes abertos ou ao lerem que
esperar por horas a contagem diária dos presos no
inverno rigoroso. Frankl afirma que, mesmo dentro
dos alojamentos, o frio não passava, uma vez que não
tinham nenhum tipo de caiefação ou sistema de aque-
cimento e eles nunca estavam bem agasalhados, com
seus uniformes maltrapilhos e apenas uma coberta. Por
isso, o fato de terem que dividir a cama com outros
detentos não lhes parecia tão ruim; ao menos assim
podiam se esquentar um pouco. Quanto à sede, Primo
Levi narra que

é mais imperiosa que a fome: a fome obedece aos
nervos, concede adiamento, pode ser temporaria-
mente coberta por uma emoção, uma dor, um medo
(percebêramos isto na viagem de trem desde a Itália);
mas não a sede, que não dá trégua. A fome extenua, a
sede enfurece; naqueles dias, ela nos acompanhava
dia e noite [...] (LEVI, 1990, p. 45).

O filme aborda essa questão de maneira bastante
superficial, praticamente en passant, representando a
realidade diária da fome em apenas uma cena, na qual
Karl e Weinberg dividem um pedaço de pão. Aqui, nota-
se que eles estão famintos. Contudo, Karl primeiramente
recusa o alimento que foi lhe oferectdo (como se isto
fosse possível, o que, segundo Levi e Frankl, não passa
de uma quimera), para somente depois da insistência de
Weinberg aceitar.
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As instalações

«
De acordo com Levi, o alojamento e as suas instala-

ções não eram melhores em comparação ao tratamento
que eles recebiam. No caso de Levi, o alojamento era
constituído de beliches de madeira, onde dormiam dois
presos em cada cama, com um colchão podre, duas
cobertas e um travesseiro de crína de cavalo. Quando
havia algo entre a madeira e os corpos esqueléticos dos
detentos, tratava-se de um colchão "fétido de mofo c
coalhado de manchas suspeitas", conforme lembrou
o sobrevivente italiano (LEVI, 1990, p. 70). Todas as
manhas, repetia-se um ridículo ritual: inspetores veri-
ficavam se as camas haviam sido feitas com perfeição.
Isto também lhe remetia ao tratamento militar, uma vez
que, assim como os soldados, os detentos deviam seguir
alguns rituais intrínsecos à cultura militar; eles deviam
"arrumar suas camas" ao despertar. Para os presos,
havia os "controladores de camas" (termo específico
dos campos) que mediam milimetricamente o alinha-
mento das camas, punindo severamente aquele que
não demonstrasse a "disciplina" condizente às normas
estabelecidas. Ao toque de despertar, nos alojamentos,
as camas deviam ser arrumadas em um minuto para o
recebimento do pão logo em seguida. "Eram momentos
frenéticos: a atmosfera se enchia de poeira até se tornar
opaca, de tensão nervosa e de xingamentos trocados em
todas as línguas" (LEVI, 1990, p. 70).

Na maioria das cenas do filme Holocausto, em que
os internos estão no alojamento, existe a representação
desse ambiente, onde os beliches ocupavam a maior parte
do espaço dentro dos dormitórios. Já Frankl narra que
chegou a dormir na mesma cama de um beliche junto
a outras nove pessoas, que só cabiam ali deitadas de
lado. Na cena em que Rudi é preso e vai para Sobibor,
percebe-se um alojamento escuro e repleto de camas e
beliches de madeira sem conforto. Em outro momento,
Berta está deitada sozinha na sua cama em um beliche,
as instalações parecem abrigar com alguma folga a todos
os presos. O mesmo ocorre quando Karl está deitado só
na sua cama. Ainda era dia e eles estavam dormindo,
o que, de acordo com os relatos dos sobreviventes, era
muito raro, senão impossível (o descanso no dormitório
em vez do trabalho diário). Do mesmo modo, as cenas
do filme norte-americano, em geral, nào mostram a re-
alidade da permanente falta de espaço. Cada um parece
ter a sua cama e o seu espaço, ainda podendo guardar
alguns pertences.

O trabalho

Primo Levi afirma que - exceto nas situações de
trabalho escravo em fábricas anexadas ao espaço con-

centracionário e na manutenção c melhorias dos próprios
campos - as tarefas executadas pelos presos pareciam
mais uma das técnicas de tortura, já que consistiam em
trabalhos braçais sem objetivos ou resultados racionais e
práticos; enfim, sem sentido. Talvez seu relato mais per-
turbador seja sobre tal prática insana no campo alemão
de Ravensbruck: "as mulheres de Ravensbruck narram
jornadas intermináveis [...] a remover areia das dunas:
em círculos, sob o sol de julho, cada deportada devia
deslocar areia de seu monte para o monte da vizinha da
direita, num circuito sem meta, nem fim, uma vez que a
areia voltava para o lugar de onde era retirada" (LEVI,
1990, p. 73). Em outros casos, os presos podiam trabalhar
nos ofícios que exerciam antes de serem deportados,
tais como barbeiros, alfaiates ou sapateiros. De acordo
com Schoenberner, homens e mulheres, os presos dos
campos, faziam todo tipo de trabalho pesado "[...] cons-
truíam fábricas e ruas, derrubavam árvores e drenavam
pântanos" (1994, p. 216).

Podemos perceber, em uma das cenas, que Josef
Weiss trabalha na construção de uma estrada (um ser-
viço, portanto, estratégico e necessário aos nazistas),
fazendo um serviço braçal pesado, quando antes exercia
a função de médico. Seu filho Karl, diferentemente, tra-
balhou a maior parte do tempo pintando e desenhando
(exercendo sua profissão original), embora tenha sido
também forçado a trabalhar numa pedreira por algum
tempo, e como membro do Sonderkommando, num
outro período. Mas apenas Karl, em sua passagem por
Tcrezin, poderia ilustrar - parcialmente, c verdade -
uma das colocações dos testemunhos de Primo Levi
ao lembrar que ele próprio, bem como alguns com-
panheiros, primava pela qualidade do serviço deman-
dando, mesmo em alguns trabalhos nocivos, "não por
reverência às ordens, mas por dignidade profissional"
(LEVI, 1990, p. 74).

Já Viktor Frankl narra que fora removido para di-
versos campos, exercendo variados tipos de trabalho.
Ele conta que, quando foi para Auschwitz, presenciou
uma "troca de favores" entre um Kapo e um SS: o
Kapo deveria entregar-lhe um pertence de valor tirado
dos judeus e, em troca, receberia bebida alcoólica.
No filme, há também uma "troca de favores", embora
isso envolva uma situação que está fora dos limites do
campo de concentração. A alemã Inga se prostitui e faz
favores sexuais ao soldado do Campo, Muller, para que
suas cartas chegassem ao seu marido Karl, como está
descrito abaixo:

Muller — Sua esposa é uma correspondente fiel -diz
ao entregar uma carta de Inga

Karl - Não pode me tirar daqui? E amigo da família
e sabe o quanto ela sofre. Se me odeia por ser judeu, ao
menos tenha pena dela.
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Müller - Quem o odeia? E como pode ter certeza
que ela está sofrendo?

Karl - Como assim?
Müller — Maquinações femininas.
Karl - Ela lhe disse algo?
Müller - Isto é um negócio. Judeus entendem de negó-

cios. Acha que arriscaria meu pescoço sem pagamento?
Karl - (Entendendo a situação) Está mentindo.
Müller — Por que ela viria aqui? Podia enviar as

cartas pelo correio. O dinheiro não troca de mãos. Se
é que me entende. Vocês sempre esperam algo do nada.
Por isso são tão desprezados.

Ainda, Frankl afirma que os prisioneiros acreditavam
que aqueles que mantivessem a boa aparência, perma-
necessem saudáveis e pudessem trabalhar conseguiriam
escapar da morte.

Numa das seqüências do filme. Josef começa a se
sentir mal enquanto trabalha com dois companheiros,
mas prefere não receber atendimento e continua a tra-
balhar, fazendo um esforço sobre-humano:

Lowy - Está bem, doutor?
Josef- Sim, um pouco tonto.
Lowy - Talvez devesse ir ao hospital.
Josef— Não, enquanto trabalharmos, sobreviveremos,
[...]
Kurt — Não está bem?
Josef - Estou bem. Melhor trabalhar do que a

outra alternativa.

Conclusão

Em que pese a seriedade histórica e a representação
de eventos cruéis e violentos, Holocausto peca pela
tímida representação da verdade ao retratar a situação
dos presos judeus nos campos de concentração nazistas.
Partindo do princípio de que os testemunhos são tam-
bém um documento histórico a respeito do Holocausto,
é possível afirmar que o ambiente caótico e violento a
que cada vítima foi sujeitada não foi retratado no filme
pungentemente. A obra de Chomsky, ainda que his-
toricamente séria, não ousa chegar ao nível do horror
que é averiguado nos relatos literários e nas memórias
dos sobreviventes. Não são mostradas as privações,
na plenitude, a que os detentos são submetidos. Sen-
do assim, também é uma conseqüência natural que o
filme não aborde de maneira correta a hostilidade e a
desumanidade que tomou conta dos internos, em vista
das privações sofridas. Este quadro nos diz a história
c a memória dos sobreviventes, significa a verdadeira
realidade dos campos. Mas não é possível verificá-lo na
representação fílmica de Holocausto. Quase em oposição
a esta verdade, o filme mostra as vítimas nos papéis de
heróis e separa com total clareza os indivíduos entre o

bem e o mal. Os nazistas representavam os carrascos e
a malignidade, enquanto que os judeus representavam
os homens do bem.

O cinema é uma mídia poderosa, em sua prerroga-
tiva de narrar histórias. O cinema, assim, pode exercer
também um papel de utilidade pública ao contar para o
grande público a respeito da memória do passado. Desta
maneira, o cinema pode representar, além do entrete-
nimento, unia ferramenta de rememoração ou de não
esquecimento, papel este assumido francamente pelos
depoimentos dos sobreviventes dos campos de concen-
tração. Se, frente ao grande público e especialmente às
gerações mais jovens, o Holocausto depende apenas das
narrativas do cinema para ser conhecido e rememorado
em obras como Holocausto (1978), então o sofrimento
real das vítimas jamais será conhecido em sua assusta-
dora e terrível realidade. Filmes são importantes para um
público que jamais tomou conhecimento do tema, mas
eles estão aquém da verdade histórica e da memória do
Holocausto. Podem cumprir um papel importante como
uma fonte de informação, para chamar a atenção para
um tema que está temporalmente distante.

Mas o cinema não suporta a carga de tamanho hor-
ror, e certamente a platéias se sentem mais aliviadas
com histórias edificantes de pessoas boas, mesmo em
condições inumanas, do que com relatos verdadeiros
sobre como o terror e a maldade podem contaminar suas
vítimas antes que sejam destruídas. Se o filme abordasse
o tema da maneira mais realista possível, surgiria ainda
um problema ético: a representação das vítimas como
seres hostis poderia também transpor a linha que separa
a verdade do negacionismo. Os sobreviventes carregam
consigo a culpa de terem se tornado brutalizados. Como
representar a verdade, mostrando homens brutalizados,
sem fazer mais uma violência às vítimas? Se a realidade
é mostrada sem o entendimento de sua complexidade,
o público pode ter a noção de que as vítimas, afinal,
também não eram tão vítimas, gerando um dilema.
Por isso, é mais confortável para o cinema se manter
na zona de segurança, diante de uma audiência menos
intelectualizada ou informada.

Sendo assim, o cinema não deve carregar sozinho o
papel de narrar a história do modo mais fidedigno pos-
sível, mas sim deve ser um complemento a outras fontes
de informação mais comprometidas com a verdade. O
cinema, quando voltado para o grande público, não narra
suas histórias a ponto de que se tornem "intragáveis",
mas continua tendo uma função importante ao levantar
questões fundamentais que podem e devem ser conheci-
das através da história e dos testemtmhos. Esta liberdade
e possibilidade de rememoração do passado, prerrogativa
dos cidadãos de uma democracia, permitiria um maior
aprofundamento em relação ao terna, num contexto em
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que os grupos neonazistas não deixara de se fazer pre-
sente nos mais diversos países do globo. Tendo isso em
vista, apesar de Holocausto não fazer jus às vivências
narradas pelos sobreviventes, o filme já se faz importante
pelo simples fato de levantar a questão do genocídio e
da tragédia dos seis milhões de judeus.

Conclui-se, então, que o filme Holocausto (1978), de
Marvin Chornsky, não retrata da maneira mais fidedigna

a verdade sobre os campos de concentração durante o
Holocausto judeu se confrontado com os depoimentos
dos sobreviventes Viktor Frankl e Primo Levi. De fato,
mostra urna excessiva idealização, ou minimiza os
sofrimentos vivenciados no espaço concentracionário
nazista. Mesmo o horror mostrado em imagens para
consumo massivo - e ele existe em Holocausto - não
chega jamais à proporção da realidade.
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