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RESUMO 
 
 
Desde as últimas décadas do século XX as sociedades têm dado destaque às 

discussões acerca da memória e do passado, em uma tentativa de frear a grande 

velocidade com a qual ocorrem as mudanças do mundo globalizado, e manter as 

suas identidades. Sendo os museus uma das formas de se preservar o patrimônio e 

a identidade de um povo, assiste-se a uma “musealização” de todos os 

acontecimentos, costumes e objetos. Neste contexo, o Holocauto surge como um 

dos acontecimentos mais rememorados. Com medo de que os testemunhos e 

evidências dessa tragédia fossem perdidos, começou-se a transformar os antigos 

campos de concentração em memoriais, a criar-se museus e monumentos acerca do 

tema e a registrar-se os depoimentos dos sobreviventes. Este trabalho apresenta as 

causas que levaram à valorização da memória do Holocausto e à criação dos 

museus, por meio de um estudo sobre a Memória e a História, e uma pesquisa 

utilizando quatro dos principais museus sobre o tema, na tentativa de entender os 

motivos que fazem com que as pessoas visitem esses museus, bem como 

informações sobre a atividade turística nessas instituições. 

 
Palavras-chave:  Memória; Museus; Holocausto; Turismo. 
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ABSTRACT 

Since the last decades of the twentieth century the societies have been giving 

emphasis to the discussions about the memory and remembrance, in an attempt to 

brake at high speed with which changes occur in the globalized world, and maintain 

its identity. As the museums are one of the ways to preserve the heritage and identity 

of a people, there is a trend "to museum" all events, customs and objects. In this 

context, the Holocaust emerges as one of the most remindful event. People are 

afraid that the testimony and evidence of that tragedy were lost and began to 

transform the former concentration camps in memorials, to create museums and 

monuments on the subject and recording the testimonies of survivors. This paper 

presents the causes that led to the recovery of the Holocaust and the creation of 

museums, through a study on memory and history and a research based on four of 

the biggest museums about Holocaust in the world. Since it is presented some of the 

reasons that cause people to visit these museums, and information about the tourist 

activity in these institutions. 

 
 
Key-words:  Memory; Museums; Holocaust; Tourism. 
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Ouço o trovão que se aproxima e que, um dia, 
também nos destruirá, sinto o sofrimento de milhões 
de pessoas. E contudo, quando ergo os olhos para o 
céu, tenho a sensação de que tudo vai mudar para 
melhor, de que esta crueldade acabará também, de 
que a paz e a tranqüilidade regressarão novamente. 
Entretanto tenho de me agarrar aos meus ideais. 
Talvez chegue um dia em que poderei realizá-los. 
                                           ( Anne Frank) 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 A motivação e a realização deste trabalho se deram a partir da observação de 

filmes, documentários e a leitura de livros acerca do Holocausto. É notório que o 

interesse nesse tema, comum a tantas pessoas, desperta uma vontade de visitar 

museus e sítios relacionados ao acontecimento histórico. A necessidade de fazer 

uma pesquisa acadêmica para o curso de turismo proporcionou a oportunidade de 

investigar e aprofundar os meus conhecimentos sobre o assunto.  

 O objetivo deste trabalho é entender os motivos que levam uma pessoa, em 

seu momento de descanso e lazer, a visitar lugares que tendem a causar espanto, 

choque e tristeza. 

 É imprescindível também ressaltar a importância que os museus sobre o 

Holocausto possuem para auxiliar na preservação da história e da memória, algo tão 

buscado pela sociedade nos últimos anos. É igualmente essencial destacar que 

esses museus atuam como instrumento de educação para a atual e as futuras 

gerações, pois abordam uma tragédia ocorrida em um passado recente e motivada 

por preconceito, racismo e discriminação, sentimentos e comportamentos que ainda 

podem ser percebidos atualmente. Além disso, essas instituições atuam como um 

espaço para homenagear e perpetuar a memória e os testemunhos das vítimas.  A 

atividade turística, sendo um deslocamento de pessoas para fora de seu entorno 

habitual, contribui para que um número cada vez maior de indivíduos tenha ciência 

acerca da história do Holocausto. 

 Esta obra parte de um estudo bibliográfico, no qual se recorreu e embasou 

em diversos autores da área de Turismo, História, Psicologia e Sociologia. Também 

foram utilizados materiais do meio eletrônico, tais como artigos acadêmicos, 

noticiários on line e informações disponibilizadas nos endereços eletrônicos das 

instituições pesquisadas. Foram coletados ainda depoimentos de pessoas que 

visitaram os museus estudados neste trabalho. 

 A monografia está dividida em um capítulo de introdução, três capítulos de 

desenvolvimento e o último de considerações finais. O primeiro capítulo do 

desenvolvimento aborda a questão da importância que as sociedades da época 

presente têm dado à memória e ao passado, levando a uma maior valorização do 

patrimônio histórico-cultural e à criação de museus e monumentos, como forma de 
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preservar a História. O segundo capítulo do desenvolvimento trata de quatro museus 

e instituições que trabalham com a temática do Holocausto, e descreve as relações 

de cada um deles com o assunto, as suas fundações e suas estruturas. Na última 

parte do desenvolvimento são apresentados alguns fatores que explicam o interesse 

pelo Holocausto e a motivação das visitas, bem como algumas informações sobre os 

dados turísticos dessas instituições e o depoimento de visitantes, em forma de 

narração.   

 Este trabalho esbarra em algumas limitações, como a falta de bibliografia 

especializada sobre o tema e a dificuldade para obter determinados dados acerca do 

turismo em cada um dos museus, visto que não foi possível fazer pesquisa de 

campo neles. Obter os depoimentos dos visitantes foi um outro obstáculo 

encontrado, pois a autora conhece pessoalmente poucas pessoas que tiveram a 

oportunidade de ir a esses museus. Em decorrência disso, fez-se o uso pesquisa a 

visitantes por meio da internet. 
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2 MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

 

 

De acordo com os estudos de Bosi (1994), a memória pode ser analisada e 

distinguida de duas formas: a memória hábito, que é a memória dos mecanismos 

motores, e a memória lembrança, que são fatos únicos ocorridos no passado e que 

vêm à mente das pessoas. A primeira é uma ferramenta para se incluir na 

sociedade. Saber ler e escrever, usar um computador, falar uma língua estrangeira 

ou dançar balé, por exemplo, são conhecimentos alcançados por meio da repetição 

sistemática de uma atividade ou estudo. O segundo tipo de memória está ligado, 

como supõe Bosi, ao inconsciente. Ela se refere a um acontecimento definido e 

singular, vivido por um indivíduo e que pode ser lembrado e relembrado por ele com 

diferentes freqüências. Esse mesmo indivíduo pode não se lembrar da roupa que 

estava vestindo no dia anterior ou a refeição que teve em seu último almoço, mas 

recordará um momento de sua infância que lhe foi muito especial e marcou sua 

trajetória. A memória hábito é usada para executar as funções diárias enquanto a 

memória lembrança não é mecânica, mas sim, evocativa.  

Além da memória individual, existe a memória coletiva, termo criado pelo 

sociólogo francês Maurice Halbwachs. Uma pessoa vive suas próprias experiências, 

mas é também influenciada pelo meio no qual está inserida. Muitas de suas 

lembranças estão ligadas aos grupos sociais com os quais convive. Um sujeito sabe 

que um determinado fato ocorreu mesmo sem tê-lo vivido ou estado presente. Ele 

não testemunhou, mas esses acontecimentos lhe foram contados pela família, pela 

escola ou pela igreja. Ele conhece a história do seu povo, mesmo sem tê-la vivido 

por completo, graças aos relatos que os seus grupos sociais lhe passaram. Esses 

relatos resistem e se transformam em lembranças, que são uma forma de preservar 

o passado.  

Bosi afirma que: 

 
 
Quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há uma tendência de 
criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, 
verdadeiros “universos de discurso”, “universos de significado”, que dão ao 
material de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos 
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acontecimentos. O ponto de vista do grupo constrói e procura fixar a sua 
imagem para a história (1994, p. 66 e 67) 

 

 

Baseado nessas reflexões, supõe-se que a memória individual está  apoiada 

nas lembranças e informações da memória coletiva, pois ao se relacionar com o 

meio em que tem convivência, uma pessoa absorve a história, as idéias e os ideais 

desse grupo, tendo as suas próprias idéias, concepções e sentimentos influenciados 

por ele. 

A memória não é uma reprodução do passado, e sim, uma reconstrução do 

mesmo, utilizando o que se sabe no presente. Por isso, a memória pode ser 

simulada. Como o indivíduo é influenciado por seu grupo, ao conversar com outras 

pessoas sobre um fato comum a todas, a sua percepção sobre o ocorrido será 

agregadas às opiniões e às impressões dos outros. Assim como também ao passar 

de uma geração a outra a tradição e a história daquele grupo, cada geração 

influenciará a próxima com as suas idéias e visão acerca dos fatos. 

Nos últimos anos as mudanças culturais, científicas e tecnológicas têm 

acontecido com uma velocidade muito grande. A sociedade caminha para o 

consumismo exacerbado, em que todos os objetos, atitudes e até as pessoas 

tornam-se descartáveis e desnecessários, pois há sempre algo novo, mais moderno, 

desenvolvido e útil, para substituir o usado. 

 Por não serem mais úteis, esses objetos e costumes caem no esquecimento, 

um dos traços da sociedade moderna. De acordo com Huyssen (2000, p.75), “o 

aspecto temporal dessa obsolescência planejada é, evidentemente, a amnésia”. 

 A obrigação que o homem contemporâneo tem de consumir uma quantidade 

avassaladora de informações impostas pelos meios de comunicação faz com que as 

mesmas sejam absorvidas de forma não crítica, propiciando ao indivíduo a perda de 

sua capacidade seletiva, que é o poder de escolher o que deve ser guardado na 

memória e o que deve ser descartado. Essa pode ser uma das razões principais 

para a formação da sociedade do esquecimento, ou de amnésia, como propõe 

Huyssen. Deve ser destacado que essa amnésia a que o autor se refere seria uma 

amnésia social, e não simplesmente a perda de memória da qual a psicologia e a 

psiquiatria cuidam. 
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Na sociedade atual essa “cultura de amnésia” está se disseminando. Mas ao 

mesmo tempo há um paradoxo: essa crescente amnésia traz junto a si um fascínio 

pela memória e pelo passado. 

Talvez essa característica funcione como um freio para a acelerada 

modernização. As pessoas precisam manter um vínculo com a identidade que está 

ficando no passado, cada vez mais distante por causa do esquecimento. Os 

indivíduos buscam uma forma de manter contato com a sua origem, mesmo que de 

forma artificial. 

A multiplicidade do mundo globalizado faz com que um sujeito assuma 

diversas identidades simultaneamente, alternando-as conforme o lugar e o grupo 

onde se encontra. Ele vive tantas identidades que sente que a sua identidade 

principal está deixando de existir. Este acontecimento lhe causa um desespero, pois 

ele precisa estar ligado a uma identidade para sentir-se seguro. Usa então a 

memória como uma forma de conforto, buscando nos seus antepassados a sua 

origem e história. 

Apesar de estar ligada ao passado, a memória é parte fundamental do 

presente. Ela ajuda a construir a história própria de cada indivíduo, mantendo a sua 

identidade. Conhecer o passado traz segurança porque ajuda a explicar o presente 

e indica alguns caminhos que podem ser usados para construir o futuro, uma vez 

que procura-se compreender o tempo presente a partir das reconstruções feitas do 

passado.  

A humanidade está sendo sobrecarregada de informações, porém as pessoas 

ainda não estão preparadas para lidar com a velocidade na qual tudo muda. O 

século XX se caracterizou por um grande número de acontecimentos marcantes, 

algo não percebido nos séculos anteriores. As duas guerras mundiais, o surgimento 

e a queda do comunismo, as guerras no Oriente Médio, a independência tardia de 

nações africanas, o apartheid, as ditaduras na América Latina. Várias ocorrências 

que precisam ser recordadas em um único e curto espaço de tempo.  

Há uma obrigação de lembrar cada vez de mais procedimentos, instruções e 

fatos, que devem ser utilizados no trabalho, na escola, na igreja, na relação com a 

família, com os amigos e os conhecidos. Esse excesso de informação também cria 

um medo do esquecimento. Assim como a memória de um computador, que tem 

uma capacidade de armazenamento e precisa ter alguns arquivos excluídos para dar 

lugar a outros novos e “mais importantes”, a mente humana freqüentemente é 
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encarada pela população como tendo uma capacidade. Para que exista espaço para 

guardar as novas informações e procedimentos da apressada vida cotidiana, as 

pessoas têm medo de que o seu passado seja apagado, e assim, percam sua 

identidade. Recorrem à memória como meio de manter um vínculo com o tempo 

pretérito. Huyssen (2000, p.20) explica que:  

 

Tentamos combater esse medo e o perigo do esquecimento com estratégias 
de rememoração pública e privada. O enfoque sobre a memória é 
energizado subliminarmente pelo desejo de nos ancorar em um mundo 
caracterizado por uma crescente instabilidade 

 
 
 Em oposição ao que vem ocorrendo nas últimas décadas, os primeiros anos 

do século XX foram marcados pela importância dada ao futuro. O grande 

desenvolvimento das tecnologias e a fé no progresso, ao mesmo tempo em que 

havia uma constante preocupação com a possibilidade de uma guerra nuclear no 

período chamado de Guerra Fria, fizeram a sociedade pensar somente nos dias que 

iriam ou não vir. Tal fato é confirmado por Huyssen, que observa que: 

 

 
Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos 
recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais 
e políticas centrais das sociedades ocidentais. Esse fenômeno caracteriza 
uma volta ao passado que contrasta totalmente com o privilégio dado ao 
futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas da modernidade do 
século XX. ( 2000, p. 9) 

 
 
 Esse desejo de valorizar o passado decorre da transformação do tempo na 

vida da sociedade, provocada pela complexa interseção de mudança tecnológica, 

mídia de massa e novos padrões de consumo, trabalho e mobilidade global. 

Huyssen acrescenta que a atual cultura de memória está relacionada “em muitas 

partes do mundo, a processos de democratização e lutas por direitos humanos e à 

expansão e fortalecimento das esferas públicas da sociedade civil” (2000, p.34). 

Essa característica pode ser percebida em alguns países da América Latina, como a 

Argentina e o Brasil, que viveram a experiência traumática da ditadura militar e 

buscam por meio da rememoração lembrar-se permanentemente dos 

acontecimentos vividos para que os mesmos não sejam repetidos. 

 Le Goff (2003) explica que essa necessidade de viver o passado com 

nostalgia vem exatamente da aceleração da história. Vive-se então em uma 
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sociedade obcecada pela memória, que tem restaurado velhos centros urbanos 

históricos, criado paisagens e monumentos que retratam e homenageiam o passado, 

comercializado a nostalgia, a moda retrô, a literatura e a mídia memorialísticas. 

Huyssen afirma ainda que “quanto mais rápido somos empurrados para o futuro 

global que não nos inspira confiança, mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar 

e mais nos voltamos para a memória em busca de conforto”. (2000, p. 32) 

Sobre isso,  talvez trabalhar a memória pode ser uma maneira de permitir a 

um indivíduo habitar e viver plenamente um tempo passado, em uma relação criativa 

e transformadora, como forma de amenizar a maneira acelerada de passagem de 

tempo. 

Como já foi descrito anteriormente, a memória não é apenas um fenômeno 

individual. Às experiências vividas por uma pessoa estão agregadas as narrações 

coletivas, que fortalecem as lembranças. A memória de um indivíduo é influenciada 

por sua família e pelos demais grupos dos quais ele faz parte. 

 A importância que a sociedade vem dando à memória nas últimas décadas 

fez o assunto se tornar um dos principais objetos de estudo dos historiadores, 

sociólogos, museólogos e especialistas de áreas afins. No caso dos historiadores, 

uma das maiores dificuldades é unir a história de suas pesquisas à memória das 

testemunhas, tornando a memória um fato histórico confirmado através de 

pesquisas, bem como também reavivar memórias esquecidas por meio da História. 

A rememoração do passado traz junto a si uma armadilha. Da mesma 

maneira que a memória individual é seletiva, a memória coletiva também pode sê-lo, 

transformando somente alguns fatos em História. Um indivíduo pode falar com 

nostalgia de momentos pretéritos que causaram grande alegria e prazer ou com 

certa aflição sobre os tristes, porém também pode esquecer nomes, rostos e lugares 

essenciais em sua vida, bem como experiências traumáticas, independentemente da 

sua vontade. Suas lembranças podem ser influenciadas e mudadas, pois a memória 

tornou-se também ferramenta de manipulação política e ideológica. Determinados 

grupos podem utilizar um acontecimento restrito ao seu grupo e transformá-lo em 

História para todo um povo. Pollak (1989) dá como exemplo a Resistência francesa 

durante a Segunda Guerra Mundial. A Resistência era composta por diversas 

associações, como os comunistas, os gaullistas, os socialistas e outras pessoas que 

organizaram um grupo de reação próprio. Todos eles foram se juntando aos poucos 

ao general De Gaulle, com o objetivo de, unidos, libertarem a França. Com o término 
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da guerra e o país livre, começaram as disputas políticas e ideológicas para provar 

quem tinha sido a vanguarda da Resistência. Cada um tinha uma interpretação do 

passado, uma memória própria. Por meio de uma pesquisa, foi constatado que na 

década de 1950 foi pouca a quantidade de resistentes que disseram ter ouvido 

pessoalmente o apelo do general De Gaulle para lutarem. Porém nas entrevistas 

feitas 30 anos depois, quase todos disseram ter escutado o pedido de auxílio do 

general. Pollak (1989) afirma que a memória gaullista conseguiu se transformar em 

memória nacional. 

 Halbwachs (1990) explica que essa é a diferença entre a História e a memória 

coletiva. A primeira é única, enquanto a segunda é múltipla, pois engloba as 

histórias de vilarejos, pequenas organizações sociais, vizinhanças, escolas. Sobre 

um mesmo fato histórico cada grupo terá uma lembrança, porque viveu de maneira 

diferente aquele mesmo acontecimento. Porém somente uma versão será escolhida 

e se tornará a história oficial. 

 

A história, sem dúvida, é a compilação dos fatos que ocuparam o maior 
espaço na memória dos homens. Mas lidos em livros, ensinados e 
aprendidos nas escolas, os acontecimentos passados são escolhidos, 
aproximados e classificados conforme as necessidades ou regras que não 
se impunham aos círculos de homens que deles guardaram por muito 
tempo a lembrança viva (HALBWACHS, 1990, p. 80) 
 
 

  

Sobre isso, Nora (1993, p. 9) ainda afirma: 

 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas formações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de 
repetitivas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 
atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do 
passado. 

 

 

Nos últimos anos têm sido feitas críticas ao posicionamento da História de 

selecionar e atribuir sentido a um determinado conjunto de fatos ocorridos, em 

detrimento de outros. Ao mesmo tempo em que há o discurso da importância da 

preservação da memória, questiona-se que o que está sendo conservada não é a 

lembrança dos indivíduos – as memórias coletivas, e sim a versão oficial que um 
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determinado grupo escolheu. Como foi mencionado anteriormente, essa escolha dá 

ensejo a manipulações, passando-se a questionar se a história apresentada é 

totalmente real, se está desprovida de exageros ou se outros acontecimentos são 

omitidos. Sobre isso, Halbwachs dá o exemplo das histórias nacionais ensinadas 

nas escolas. A história de um país é formada por diversas histórias; cada cidadão e 

cada região tem a sua. Porém somente alguns fatos, considerados por um 

determinado grupo como os mais importantes, são escolhidos para formar a História 

da nação. E cada um desses indivíduos que tinha a sua própria história, passa a ter 

uma história única e comum, que é a de seu povo. 

 

Se fixamos nossa atenção sobre os grupos maiores, por exemplo a nação, 
ainda que nossa vida e a de nossos pais ou de nossos amigos estejam 
compreendidas nela, não podemos dizer que a nação como tal se interesse 
pelos destinos individuais de cada um dos seus membros. Admitamos que a 
história nacional seja um resumo fiel dos acontecimentos mais importantes 
que modificaram a vida de uma nação. Ela se distingue das histórias locais, 
provinciais, urbanas, devido a que retém somente os fatos que interessam 
ao conjunto de cidadãos (HALBWACHS, 1990, p. 78) 

 

 
 
2.1. OS MUSEUS COMO LUGARES DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
 

 

Em consonância aos estudos aqui apresentados, Nora (1993) assegura que a 

sociedade do esquecimento sente necessidade de registrar e conservar todos os 

sinais indicativos de memória, e que “produzir arquivo é o imperativo da época” 

(1993, p. 16). O autor apresenta então o conceito de “lugares de memória”, que 

consistem não apenas em espaços físicos, mas também em festas, acontecimentos 

e grupos sociais que fazem com que os indivíduos sejam remetidos à sua memória. 

Em uma época na qual as pessoas buscam aproximar-se de seu passado, como 

uma maneira de manter a identidade, os museus, os monumentos, as coleções, os 

santuários, as tradições, entre outros, têm conquistado espaço nas sociedades como 

“lugares de memória”.  

Esses “lugares de memória”, que surgem em conseqüência de uma 

necessidade de identificação do homem contemporâneo, estão relacionados 

simultaneamente à História e à Memória, não existem somente com um dos 

conceitos. O estabelecimento desses lugares são e têm como resultados, o  
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“aprofundamento decisivo do trabalho da história, por um lado” e a  “emergência de 

uma herança consolidada, por outro” (NORA, 1993, p. 12).  

A partir dessas discussões sobre História, Memória e “lugares de memória”, 

percebe-se que uma das maneiras mais eficientes para se preservar o passado 

ocorre pela formação de espaços públicos de memória de uma sociedade, que 

podem ser, como já foi salientado, museus, monumentos ou memoriais, entre outros. 

Eles são como uma ferramenta contra a amnésia: trazem de volta fatos que estavam 

distantes. 

Le Goff divide os materiais da memória em monumentos e documentos, que 

são usados pelos museus como parte de seu acervo. Os monumentos são obras 

que têm por objetivo propagar à posteridade algum fato, e como ele mesmo declara, 

“o monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação” (2003, 

p.526). A palavra monumento vem do latim monumentum, que por sua vez tem 

origem em monere, que significa advertir, lembrar. O documento é uma declaração 

que serve para provar algo, “essencialmente como um testemunho escrito” (2003, 

p.527). 

Ainda de acordo com Le Goff (2003), o suporte da memória é o patrimônio, e 

a definição de patrimônio é herança. Herança é algo deixado de um pai para o filho, 

é o que se transmite para os seus sucessores. Ela remete à idéia de continuidade. 

Pode ser a continuidade de uma família ou a continuidade de um povo. 

Por meio do patrimônio um povo conhece a sua história e se liga aos seus 

antepassados, por isso a importância que a sociedade tem dado ao patrimônio nos 

últimos anos. 

A idéia de patrimônio está sempre ligada aos monumentos: casarios antigos, 

castelos, igrejas. Contudo, se o patrimônio é a herança dos antepassados, qualquer 

objeto de valor expressivo para a história e identidade pode ser considerado 

patrimônio: costumes, música, esculturas, artesanato, folclore, depoimentos, 

literatura. 

Os museus são importantes instituições capazes de abrigar essas heranças 

em seus espaços, através das suas exposições e exibições, de forma dinâmica e 

instrutiva. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Museus (2008), o museu é uma 

instituição que possui acervos e exposições a serviço de uma sociedade para 
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propiciar a ampliação da sua construção identitária e trabalha com o patrimônio 

cultural, utilizando-o como recurso educacional, turístico e de inclusão social. 

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) define 

os museus como “instituições permanentes, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento, abertas ao público, que adquirem, conservam, 

pesquisam, divulgam e exibem, para fins de estudo, educação e fruição, evidência 

material dos povos e de seus ambientes” (UNESCO, 2008). Ainda ressalta que os 

museus ajudam no desenvolvimento de uma comunidade social, pois mantêm vivos 

os seus testemunhos e expressam a sua cultura. 

Segundo as definições apresentadas acima, os museus são vistos como 

instituições que, entre outras funções, preservam o patrimônio e a identidade dos 

povos ao longo dos tempos, perpetuando suas memórias. A velocidade com a qual a 

tecnologia está se desenvolvendo faz com que surjam cada vez mais produtos que 

se tornam inúteis ou fora de moda, pouco tempo após seu lançamento.  Musealizar a 

memória transforma-se então em uma forma de proteção contra a obsolescência e o 

desaparecimento. Computadores criados há menos de dez anos, e que eram 

símbolo da modernização tecnológica, já podem ser vistos como “peças” de museus 

de antiguidades. 

A lembrança e o esquecimento caminham juntos. De acordo com Freud (apud 

Huyssen, 2000), a memória é um modo de esquecimento. Não se sabe se é o receio 

de esquecimento que induz o ser humano a ter vontade de lembrar ou se é a 

obrigação de lembrar de tudo e sobrecarregar a mente que o conduz ao 

esquecimento.  

As transformações rápidas e freqüentes do mundo atual criam em um 

indivíduo o receio de perder sua utilidade. Ele precisa se adaptar às mudanças que 

ocorrem todos os dias, e essa adaptação às vezes implica uma mudança de si 

próprio. O ato de se modificar pode ser encarado por esse indivíduo como perder 

uma parte de sua identidade e o medo de esquecer quem era o torna obcecado pela 

memória. 

Huyssen declara que “o museu compensa esta perda de estabilidade. Ele 

oferece formas tradicionais de identidade cultural a um sujeito moderno e 

desestabilizado [...]. A musealização compensa a perda de tradições vividas” (2000, 

p.29). Somado a isso, além de apresentar o processo histórico de uma cultura, o 
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museu pode igualmente mostrar ao seu visitante que ele também faz parte desse 

processo histórico. 

A função dos museus de preservar a memória está intimamente ligada à 

importante função de educar.  Os museus abrigam a herança cultural, que precisa 

ser preservada pelo seu povo. E para preservar seu patrimônio, é preciso conhecê-

lo. Isto implica educar, para fazer compreender o valor que aquele patrimônio tem 

para uma comunidade e para cada indivíduo. Quando isso acontece, as pessoas se 

identificam com o patrimônio, ferramenta que auxilia a recuperação da memória, e 

cuidam da conservação do mesmo. 

As pesquisas feitas para a própria montagem do museu oferecem aos seus 

visitantes informações científicas que podem se opor àquelas que são apresentadas 

pela mídia de massa, contribuindo assim para a formação de pessoas mais 

conscientes e críticas. Isso mantém a capacidade seletiva dos indivíduos, contrária à 

cultura de massa que contribui para o esquecimento. 

Esse destaque que a sociedade de amnésia vem dando à memória, fez 

crescer o número de museus nos últimos anos. Integrantes do patrimônio histórico, 

eles têm sido utilizados como ferramentas de valorização da cultura das sociedades. 

De acordo com Rodrigues (2005, p.17): 

 

A partir do final da década de 1970, verificou-se a valorização do patrimônio 
cultural como um fator de memória das sociedades. Hoje entendemos que, 
além de servir ao conhecimento do passado, os remanescentes materiais 
de cultura são testemunhos de experiências vividas, coletiva ou 
individualmente, e permitem aos homens lembrar e ampliar o sentimento de 
pertencer a um mesmo espaço, de partilhar uma mesma cultura e 
desenvolver a percepção de um conjunto de elementos comuns, que 
fornecem o sentido de grupo e compõem a identidade coletiva. Assim, 
acreditamos que preservar o patrimônio cultural – objetos, documentos 
escritos, imagens, traçados urbanos, áreas naturais, paisagens ou 
edificações – é garantir que a sociedade tenha maiores oportunidades de 
perceber a si própria.  

 

Existe uma preocupação freqüente de que os testemunhos da geração que 

viveu a experiência sejam perdidos. Por isso, a “musealização” desses depoimentos 

tem sido usada para perpetuá-los às gerações futuras. Um exemplo disso pode ser 

encontrado na Fundação Survivors of the Shoah, criada pelo cineasta Steven 

Spielberg em 1994. Spielberg, um estadunidense de família judia, sofreu na infância 

por causa de brincadeiras anti-semitas. Essas perseguições criaram nele o interesse 

por assuntos referentes à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto, que foram 
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evidenciados em alguns dos seus filmes, como 1941 – Uma Guerra Muito Louca, O 

Império do Sol e O Resgate do Soldado Ryan. Porém o filme que mais focou a 

perseguição nazista aos judeus, e que lhe rendeu o seu primeiro Oscar de melhor 

diretor em 1994, foi A Lista de Schindler, considerado um dos maiores clássicos do 

cinema mundial. O filme retrata uma parte da vida do empresário alemão Oskar 

Schindler, que salvou aproximadamente mil judeus dos campos de extermínio, ao 

contratá-los para trabalhar em sua fábrica. Após o lançamento cinematográfico, o 

cineasta foi procurado por milhares de sobreviventes e testemunhas que gostariam 

de contar suas histórias. Ele e sua equipe recolheram os depoimentos, que foram 

gravados em vídeos, totalizando mais de 120 mil horas de filme. Esses depoimentos 

são documentos úteis à instrução da posteridade, sendo usados como ferramentas 

contra o racismo, o preconceito e a intolerância (WEB CINE, 2008).  

O desejo de perpetuar a lembrança, na visão de Le Goff (2003), vem de muito 

tempo atrás. No Oriente antigo, durante as civilizações mesopotâmicas e assírias, os 

reis começaram a construir monumentos, como obeliscos, para “imortalizar os seus 

feitos” ( LE GOFF, 2003, p. 427).  

Na Grécia antiga foram edificados pequenos prédios ao lado dos templos, 

onde eram guardadas as oferendas aos deuses, como esculturas e troféus. A 

própria palavra museu vem do grego mouseion, que significa “templo das musas”, 

um lugar dedicado aos estudos. 

Na Idade Média, a elite feudal passou a colecionar pinturas e outras obras de 

Artes como forma de demonstrar prestígio e influência. 

Somente no século XVII, em conta por parte do Iluminismo, foram criados os 

museus modernos, por meio de doações de coleções particulares. 

É a partir da segunda metade do século XX, quando o mundo volta-se ao 

passado com nostalgia, que os museus se multiplicam, com o objetivo de perpetuar 

a memória. 

Os museus, cuja criação sempre esteve ligada à realeza e demais classes 

dominantes, foram durante muito tempo instituições destinadas à propagação dos 

interesses e ideais das elites e também à conservação dos seus “tesouros”, como 

destaca Barretto (2003).  

Nas últimas décadas começou-se a questionar a função dos museus. O 

surgimento de uma sociedade obcecada pela memória, que busca reviver e 

conhecer melhor o seu passado pois tem medo de perder sua identidade, fez com 
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que essas instituições rompessem com o padrão tradicional (europeu). Os museus 

não representavam a cultura e modo de vida de todos, e sim, os das classes 

dominantes.  Rodrigues (2005) afirma que a distância que sempre existiu no Brasil 

entre a maior parte da população e o patrimônio cultural decorre desse fato. A 

cultura dos brancos ricos sempre foi dada como o exemplo do patrimônio brasileiro, 

enquanto os negros e brancos pobres não eram vistos como construtores de cultura. 

O povo brasileiro não se identificava com a identidade criada por meio desse modelo 

de patrimônio estabelecido. 

Foram feitas inovações para mudar a relação dos museus com os seus 

visitantes e se adequar às comunidades nas quais estavam inseridos. Barretto 

afirma que essas instituições “passaram a tratar de temas do cotidiano e das 

‘minorias’ historicamente silenciadas” (2003, p.63). A autora cita como exemplos 

dessa mudança o museu de Anacóstia, em um distrito negro de Washington, que 

trata dos problemas cotidianos da região, e o Museu Antropológico do México, sobre 

os costumes e a história do país e que usa as obras da própria população em suas 

exposições. Pode-se apontar também, neste contexto, o Museu da Maré, em uma 

favela da cidade do Rio de Janeiro. Essa instituição tem por objetivo ser um centro 

de memória da comunidade e conta, em sua exposição, com fotos, documentos, 

brinquedos, quadros, entre outros objetos, que retratam o passado da Maré e que 

foram doados pelos próprios moradores do local. 

Segundo Le Goff, “a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” 

(2003, p. 469). A memória tem sido perseguida por todas as classes sociais. A 

necessidade de manter a identidade é, como já foi citado, um elemento essencial 

inerente a todos os indivíduos. O patrimônio cultural faz a ligação de um povo ao seu 

passado, e conservar o patrimônio significa conservar a memória também, pois ele é 

parte da memória social. 

A História oral é muito importante para a conservação da memória de uma 

sociedade. Assim também os monumentos e museus são os pontos de referência da 

história dessa sociedade, nos quais estão guardados seus testemunhos e seus bens 

culturais. Quando um indivíduo vê ou visita esses lugares, suas recordações são 

ativadas e ele é tomado por um sentimento de pertencimento, de filiação, de origem 

e de identificação.  Halbwachs explica também que a necessidade de visitar os 
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museus ocorre porque todo o material que essas instituições reúnem funciona como 

depoimentos, e as pessoas precisam ratificar as suas lembranças utilizando-se das 

dos outros: 

 
 
Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também 
para completar o que já sabemos de um evento do qual já estamos 
informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos 
permaneçam obscuras. [...] Se nossa impressão pode apoiar-se não 
somente sobre nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa 
confiança na exatidão de nossa evocação será maior (1990, p. 25) 

 

A própria identidade que as pessoas buscam nos patrimônios pode ser 

apontada como uma das principais características da criação dos mesmos. Os 

patrimônios nacionais foram instituídos por interesses políticos, como uma forma de 

unificar aqueles que viviam em um mesmo território, em torno de costumes, 

tradições e língua comuns. Tinham a intenção de dar a idéia de uma história 

nacional (RODRIGUES, 2005). 

Ao mesmo tempo em que se comemora o rompimento da função dos museus 

de preservar a cultura das elites e facilitar o acesso da maior parte população ao que 

antes era um espaço restrito a poucas pessoas, há uma preocupação e críticas de 

que a popularização dessas instituições torne-os produtos pop (HUYSSEN, 1996). 

Em uma sociedade em que se pratica o hedonismo e buscam-se experiências 

emocionais e não racionais, e espetáculos grandiosos e cheios de pirotecnias, há o 

perigo dessas instituições abandonarem seu objetivo principal em troca do sucesso 

e da atenção da cultura de massa.  Os museus podem passar a utilizar recursos que 

propiciem a diversão e simpatia do público, perdendo o seu foco, que é colecionar e 

preservar o que é importante para um povo e útil para instruir os seus visitantes. A 

intenção de democratizar os museus pode na verdade ter criado uma corrida de 

massas para a cultura. 

Huyssen (1996) ainda alerta que os museus estão se aproximando do mundo 

de espetáculos. Essas instituições têm investido bastante nas exposições 

temporárias, que são anunciadas em jornais, comerciais de TV, revistas, cartazes, 

outdoors, entre outros meios de comunicação. O crescimento das exposições 

temporárias seria um reflexo da sociedade de amnésia que o autor propõe. Da 

mesma forma que os avanços da tecnologia fazem com que produtos recém-

lançados se tornem obsoletos rapidamente, as exposições são temporárias para 
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serem substituídas por outras mais atuais e interessantes ao público. A sociedade 

consumista se cansa de maneira veloz e quer sempre uma experiência nova. A 

velocidade das mudanças fará esse novo transformar-se em velho em pouco tempo, 

e então volta-se mais uma vez para o medo do esquecimento e a preservação da 

memória. Mas a questão é que parece que os museus estão se convertendo em 

reféns dessa sociedade, na medida em que se desviam do rumo de preservar a 

memória para na verdade abordar o que é interessante para atrair visitantes. 

Provisórias, as exposições temporárias, podem ser descartadas a qualquer 

momento. Assim, o objetivo principal em alguns casos pode não ser mais o instruir, e 

sim, o sucesso e o lucro. 

As políticas de museus tornaram-se assunto de interesse público. Os 

governos têm investido mais nessas instituições para tornarem suas cidades, 

estados e países mais atrativos. Eles ganharam a função de servir ao turismo 

gerando receita não apenas para si, como também para as suas localidades. Além 

dessa função financeira, às vezes também são usados para fins políticos, 

promovendo valores e beneficiando a imagem de quem estiver no poder. 

Todos esse fatores põem em risco a função dos museus de preservar a 

história, costumes e cultura de uma comunidade. Porém este pensamento evidencia 

uma outra armadilha: julgar o que é importante para ser preservado e excluir outros 

fatos e acontecimentos, assim como acontece com a questão da História e Memória. 

Este processo pode ser inevitável, já que quando se constrói o passado a partir das 

informações e conhecimentos que possui no presente, acaba-se colocando as 

impressões que se tem atualmente.  

 

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, 1990, p. 71) 
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3 MUSEUS DO HOLOCAUSTO 

 

 

A perseguição nazista aos judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, 

homossexuais, negros, comunistas e outras minorias consideradas inimigas do 

regime nazista começou em 1933, quando Adolf Hitler assumiu o poder na 

Alemanha e criou o III Reich.  O anti-semitismo era comum na Europa nas décadas 

de 1920 e 1930. Na verdade, já se estendia ao longo dos séculos, e pode ser 

percebido na Idade Média. 

Depois de um ano no poder, Hitler criou leis anti-judaicas, que iniciaram um 

boicote econômico a esse povo. Os judeus poloneses também foram expulsos da 

Alemanha, e iniciou-se uma série de perseguições. Dentre elas, a Noite dos Cristais, 

na qual centenas de sinagogas foram incendiadas, 20 mil judeus foram levados aos 

campos de concentração e 91 foram mortos, segundo fontes alemãs (CROUZET, 

1996). 

A princípio eram levados para os campos de concentração apenas os 

opositores do regime nazista. Em março de 1933 havia 25 mil presos no campo de 

Dachau, no sul da Alemanha (CROUZET, 1996). Os condenados viviam em 

condições subumanas: eram torturados, obrigados a fazer trabalhos forçados e 

morriam de doenças ou fome.  

 
 
Nos campos de concentração em que eram encerrados, os maus-tratos, a 
alimentação insuficiente, o trabalho esfalfante a que eram obrigados, logo 
deveriam destruí-los moral e fisicamente e levá-los à morte. Os judeus, cuja 
destruição constituía a idéia fixa de Hitler, foram atingidos pelas leis de 
Nüremberg de 1935, completadas com os decretos de 1937 e 1938 que os 
condenavam à morte lenta. (CROUZET, 1996, p. 93) 

 

Após a invasão da Polônia, que deu início à Segunda Guerra Mundial, a 

perseguição foi intensificada, pois Hitler precisava pôr em prática os planos para a 

realização da “Solução Final”, que consistia em eliminar todos os judeus. Em todos 

os países invadidos, os judeus foram agrupados primeiro em guetos, e mais tarde 

levados aos campos de concentração.  

 
 
Por todo lado medidas anti-semitas foram introduzidas de maneira 
progressiva: primeiramente, a deportação dos judeus refugiados, pesadas 
multas e contribuições aos outros, vexações que os reduzem à condição de 
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animais encurralados, confisco dos bens privados e das fundações culturais. 
Após o ataque contra a U.R.S.S. as violências agravaram-se, pois é preciso 
acelerar o extermínio dos judeus orientais, a fim de chegar à “solução final” 
do problema judaico. Contra eles criam-se equipes especiais, os 
Einsatzkommandos, dotados de caminhões com câmaras de gás, que 
possibilitam a eliminação das vítimas aos grupos. (CROUZET, 1996, p. 95, 
96) 

 

A quantidade cada vez maior de prisioneiros fez com que os líderes nazistas 

desenvolvessem métodos para a exterminação em massa, pois os campos de 

concentração já não tinham mais capacidade para receber tantas pessoas. 

O principal meio encontrado para as execuções em massa foram as câmaras 

de gás. Eram menos trabalhosas que os fuzilamentos: não havia sangue, não era 

preciso despir os corpos e por estarem disfarçadas de salas de banho, mantinham 

os prisioneiros calmos, sem que tentassem fugir ou criassem confusão. Os que não 

eram enviados para lá, pereciam devido ao trabalho forçado exaustivo, aos maus 

tratos, à alimentação deficiente, às doenças, ao frio e à depressão. 

Com o fim da Segunda Guerra, a brutalidade dos campos de concentração 

nazistas foi revelada ao mundo em toda a sua extensão, embora sempre haja 

discussões sobre o fato de que durante a guerra já haviam chegado aos países 

aliados notícias sobre os atos cometidos pelos alemães contra os judeus, ciganos, 

comunistas, entre outras minorias. 

A palavra holocausto, que tem origem grega e significava “sacrifício por fogo”, 

sempre havia sido usada para designar oferendas, feitas pelos próprios judeus (o 

que pode ser comprovado em citações bíblicas), como também em rituais pagãos. 

Nos últimos séculos ganhou a conotação de destruição total e foi usada em diversas 

situações, como o assassinato de milhares de armênios por parte dos turcos em 

1915.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, escritores alemães e judeus começaram 

a empregar a palavra para designar a perseguição e matança que o regime nazista 

promovia. Porém o termo ainda não tinha uso exclusivo e se referiam ao 

acontecimento como “um holocausto”, uma destruição em larga escala que já havia 

acontecido diversas vezes. 

Os judeus sempre utilizaram a palavra hebraica sho’ah para se referir às 

agressões que sofriam em decorrência do anti-semitismo. Após a guerra, o vocábulo 

passou a ser mais usado e a sua tradução em inglês era holocausto. A divulgação 
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das atrocidades dos campos de extermínio e a idéia da “solução final” por parte dos 

nazistas tornou a palavra holocausto bastante específica à matança dos judeus 

europeus, e para designar este acontecimento, ela passou a ser escrita com h 

maiúsculo. 

Durante algum tempo após a guerra, evitou-se falar sobre o Holocausto. 

Afinal, a Segunda Guerra Mundial foi a maior e mais aniquiladora já realizada. Nela 

viu-se o aperfeiçoamento das técnicas militares de destruição, que provocaram a 

morte de mais de 55 milhões de pessoas (CROUZET, 1996). Os alemães estavam 

envergonhados, pois foram coniventes e mesmo colaboradores do genocídio. O 

restante do mundo também queria se ver livre “dos fantasmas” dessa guerra, que foi 

tão assoladora.  

O povo judeu, especialmente, tentou apagar da memória o que havia 

acontecido durante a guerra. Para ele também era vergonhoso e lhe causava muito 

sofrimento relembrar tais fatos. Da mesma forma que uma pessoa tem lembranças 

de momentos felizes, às vezes ela pode esquecer acontecimentos muitos 

traumáticos, como uma forma de proteção. Pollak (1989) também aponta que os 

judeus que retornaram à Alemanha e à Áustria após a libertação, preferiram adotar o 

silêncio para conviver de maneira harmônica com aqueles que presenciaram e 

consentiram com a sua perseguição e deportação.  Além disso, as próprias vítimas 

carregavam um sentimento de culpa, pois no tempo em que estiveram confinadas 

nos guetos e campos de concentração, os nazistas delegaram algumas das funções 

administrativas e operacionais a elas, como preparar a lista dos que seriam 

deportados primeiro ou retirar os corpos das câmaras de gás e carregá-los aos 

fornos crematórios.   

Outros sobreviventes do Holocausto também optaram pelo silêncio para não 

revelar os reais motivos pelos quais foram perseguidos. Homossexuais, prostitutas, 

ciganos e condenados por “vergonha racial” (relacionamentos entre arianos e judeus 

eram considerados delitos), tinham vergonha e medo de continuar sofrendo 

perseguições. Eles queriam esquecer o que haviam passado e viver uma vida 

normal. 

Porém, como já foi descrito no capítulo anterior, as últimas décadas do século 

XX foram marcadas por um profundo interesse pelo passado. A velocidade com que 

ocorrem as mudanças no mundo globalizado faz com que seja despertado nas 

pessoas um interesse por fatos ocorridos. Elas buscam na história uma forma de 
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tentar explicar e entender o presente a partir do que aconteceu e, principalmente, 

não perder a identidade.  

O receio de que as memórias e os testemunhos do Holocausto se perdessem 

gerou uma grande demanda por essa parte da história. Os pais que se mantiveram 

em silêncio a fim de que seus filhos crescessem sem traumas e distantes de suas 

feridas, perceberam que desapareceriam em breve e suas lembranças não mais 

existiriam. Então eles começaram a falar, a relatar e a revelar o que viveram, como 

sobreviveram e o que viram. Isto pode ser exemplificado por meio da “Lista de 

Schindler”. Como já descrito, após o lançamento do filme, diversos sobreviventes 

procuraram o cineasta Steven Spielberg para registrar suas histórias. Os museus e 

memoriais se multiplicaram e o assunto passou a ser explorado na televisão, no 

cinema e na literatura, às vezes de forma banalizada. Huyssen afirma que: 

 

O aumento da freqüência com que se erguem novos museus e monumentos 
sobre o Holocausto [...] evidentemente faz parte de um fenômeno cultural 
mais amplo. Fenômeno que não deve ser atribuído apenas à crescente 
distância geracional do acontecimento em questão e à decorrente tentativa 
de contrapor-se ao inevitável processo de esquecimento, num tempo em 
que a geração de testemunhas e sobreviventes vai diminuindo e surgem 
novas gerações, para as quais o Holocausto é ou memória mítica ou clichê 
(HUYSSEN, 2000, p.77) 
 

  

Atualmente existem 61 museus sobre o Holocausto no mundo1, a maior parte 

situados nos países europeus, palco da Segunda Guerra Mundial, e nos Estados 

Unidos. A seguir serão apresentados quatro desses museus, que foram escolhidos 

por sua significância: Auschwitz, o principal campo de concentração e extermínio 

nazista, um dos primeiros nomes que vêm à mente quando se aborda o Holocausto; 

a Casa de Anne Frank, umas das vítimas mais famosas do genocídio; Museu e 

Memorial do Holocausto nos Estados Unidos, o maior e principal do país, e o Yad 

Vashem, a principal instituição israelense acerca do assunto.  

 

 

3.1. Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau2 

 

                                                 
1 Disponível em http://www.science.co.il/Holocaust-Museums.asp , acesso em 26/10/2008. 
2 Informações colhidas junto ao endereço eletrônico da instituição: http://www.auschwitz.org.pl/, acesso em 
10/09/08 



 

 

38

O maior dos campos de concentração nazista foi criado em 1940, a princípio 

para ser mais um campo de trabalhos forçados como os outros que os alemães 

mantinham desde a década de 1930. Estava estrategicamente situado nos arredores 

da cidade polonesa de Oswiecim: primeiro, porque ali já existia um conjunto de 

galpões antigos feitos pelo Império Austro-Húngaro durante a 1ª Guerra Mundial e 

que foram utilizados na sua construção; segundo, por ser uma região isolada, o que 

facilitaria os planos nazistas para a “solução final”. Por último, havia na cidade um 

entroncamento ferroviário que a ligava a várias partes da Europa. 

Devido ao grande número de pessoas que passou a receber, o campo de 

Auschwitz precisou ser ampliado. Foram construídos então o campo de extermínio 

Auschwitz-Birkenau, o campo de trabalhos forçados Auschwitz III, e outros campos 

menores espalhados pela região, que funcionavam como dormitórios. As câmaras 

de gás e os fornos crematórios também foram ampliados, para aumentar a 

capacidade de aniquilamento. 

Todos os dias chegavam a Auschwitz trens carregados de judeus, 

comunistas, ciganos e outros elementos considerados nocivos à “raça ariana”, 

segundo preconizava Hitler em seu livro Mein Kampf (apud LEVY, 1996). Os 

prisioneiros eram submetidos a uma triagem: os mais robustos eram enviados para o 

trabalho forçado e os que não eram considerados aptos para o trabalho, iam para as 

câmaras de gás. Todos perdiam sua identidade, tanto pela desfiguração, devido aos 

maus tratos sofridos, pela morte e por serem retirados de suas famílias e de seus 

meios sociais, quanto por serem meros instrumentos de um trabalho sem objetivo. 

Com o avanço das tropas russas no fim de 1944, o complexo de Auschwitz 

começou a ser evacuado e os alemães puseram fogo em algumas partes do campo, 

tentando destruir a prova dos seus atos. Estima-se que entre 1,1 e 1,5 milhões de 

pessoas morreram em Auschwitz, porém esses dados, que são amplamente 

divulgados na mídia, ainda são incertos. 

O campo foi liberto em janeiro de 1945 pelos russos, e em 2 de julho de 1947, 

o parlamento polonês aprovou uma lei que o transformou em Museu e Memorial 

Auschwitz-Birkenau. Em 1979 foi declarado pela UNESCO como Patrimônio da 

Humanidade. 

O museu possui aproximadamente 191 hectares e abrange os antigos 

campos Auschwitz I (o primeiro a ser construído) e Auschwitz II – Birkenau ( o 

campo de extermínio).  Praticamente todas as partes do campo que hoje fazem 
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parte do Museu e Memorial estão abertas à visitação, com exceção de alguns 

prédios onde funciona a parte administrativa. 

Em Auschwitz I, que foi o primeiro campo construído pelos nazistas, estavam 

localizados os alojamentos do comandante e dos oficiais da SS. Como a maioria dos 

campos alemães que já existiam, ele tinha por objetivos cumprir três metas: 

encarcerar por um período indefinido os inimigos do regime; garantir mão de obra 

forçada às indústrias alemãs, especialmente as bélicas; e por fim, eliminar os 

inimigos do regime nazista. Na entrada do campo existia a inscrição “Arbeit Macht 

Frei”, que significa “O trabalho liberta” e que pode ser vista até hoje, como mostra a 

figura 1. Para muitos prisioneiros essa máxima era verdade, pois o trabalho 

exaustivo e os maus tratos os levavam à morte, libertando-os da vida escrava. As 

primeiras experiências utilizando o Zyklon B, principal substância das câmaras de 

gás, também aconteceram em Auschwitz I. A princípio elas foram realizadas em uma 

câmara improvisada no sótão de um dos edifícios, e mais tarde foi construída uma 

câmara de gás permanente, maior e com um forno crematório. 

O bloco nº 10 desse campo era conhecido como hospital. Lá o médico nazista 

Josef Mengele executava suas “práticas científicas” em prisioneiros, especialmente 

crianças, gêmeos e anões. Algumas práticas consistiam em esterilizações forçadas, 

castrações, experimentos de hipotermia e injeções nos olhos, a fim de tentar mudar 

a cor dos mesmos.  

O bloco nº 11, chamado pelos prisioneiros de bloco da morte, funcionava 

como a prisão do campo. Todos os acusados de mau comportamento eram 

enviados para este bloco, sendo torturados e mortos posteriormente. Atualmente 

este campo, que é o primeiro a ser visitado, concentra as exposições sobre o 

funcionamento de Auschwitz no período da guerra. Há maquetes das câmaras de 

gás e dos fornos crematórios e exposições com objetos pessoais e fotos dos 

prisioneiros. 
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Figura 1 – “Arbeit Macht Frei”, inscrição na entrada do campo de concentração de Auschwitz.  

Fonte: Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau 

 

Auschwitz II – Birkenau era o campo de extermínio, onde aconteceram os 

assassinatos em massa. Era o maior entre os campos do complexo de Auschwitz e 

desempenhou papel fundamental para os planos nazistas na eliminação dos judeus 

europeus. No auge da guerra chegou a abrigar aproximadamente 100 mil 

prisioneiros. Possuía 300 barracões, que ainda podem ser vistos pelos visitantes, 

alguns em perfeito estado e outros em ruínas. Como a maior parte das câmaras de 

gás haviam sido destruídas pelos alemães um pouco antes da chegada dos russos, 

a única em que se pode fazer a visitação é a que primeiro foi construída pelos 

nazistas, e era conhecida por casinha vermelha. As outras quatro câmaras de gás 

que funcionavam no local também podem ser vistas, mas restam apenas algumas 

partes delas. Ainda é possível encontrar em algumas partes do campo cinzas 

humanas.  

Em outubro de 1944, os prisioneiros que trabalhavam no forno crematório IV 

desse campo se rebelaram. Eles mataram três guardas da SS, e com substâncias 

inflamáveis conseguidas com prisioneiras que realizavam trabalhos forçados em 

uma fábrica de armamentos, explodiram o forno e a câmara de gás adjacente a ele. 

A rebelião foi contida pelos alemães, que assassinaram a todos os revoltosos e 

enforcaram publicamente as mulheres que haviam contrabandeado os explosivos. 

O campo Auschwitz III foi construído para abrigar os prisioneiros que 

trabalhavam em uma fábrica de borracha sintética da indústria alemã I. G. Farben. 
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Lá também se encontravam prisioneiros alemães acusados de descumprir a 

disciplina de trabalho nazista. 

O museu possui mais de duas mil fotografias que foral levadas a Auschwitz 

pelos deportados; possui 48 volumes do “livro dos mortos”, contendo 

aproximadamente 70 mil certificados de óbitos dos presos que morreram no campo; 

248 volumes de documentos da SS, que contêm informações técnicas e planos para 

construção e expansão do campo, e remodelar a cidade de Oswiecim; 16 volumes 

de arquivos pessoais dos prisioneiros; oito mil cartas enviadas pelos prisioneiros do 

campo; mais de duas mil fitas de áudio com as recordações dos prisioneiros libertos; 

aproximadamente 400 fitas de vídeo com material da guerra e do campo.  

A entrada ao Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau é gratuita, porém as 

visitas guiadas são cobradas e somente podem ser utilizados os guias da própria 

instituição. Grupos maiores de 10 pessoas precisam alugar fones de ouvido para a 

realização da visita.  

 

 

3.2. Casa de Anne Frank3 

 

Anne Frank nasceu na Alemanha em 1929. Judia, ela e sua família 

emigraram para a Holanda quando Hitler assumiu o poder e começou a perseguição 

nazista.  

Eles viveram tranqüilamente alguns anos em Amsterdã, até o início da 

Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Holanda e foram feitas 

imposições aos judeus que lá residiam. 

A família de Anne, juntamente com outras quatro pessoas, viveu um pouco 

mais de dois anos escondida em um conjunto de cômodos sobre a Opekta, o 

escritório do pai de Anne, conhecido como Anexo Secreto. Durante esse tempo a 

adolescente Anne escreveu em seu diário sobre toda a experiência de medo, 

perseguição, silêncio e suas angústias e descobertas da adolescência. 

Em 1944 foram descobertos pela Gestapo e enviados ao campo de 

Westerbork, na Holanda, antes de serem deportados para Auschwitz. Depois, Anne 

e sua irmã Margot foram levadas para Bergen-Belsen. Elas morreram de tifo em 

                                                 
3 Informações colhidas junto ao endereço eletrônico da instituição: http://www.annefrank.org/ acesso em 
12/09/08 
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janeiro de 1945, poucas semanas antes de o campo ser libertado pelas tropas 

aliadas. Otto Frank, o pai de Anne, foi o único dos oito integrantes do Anexo Secreto 

que sobreviveu após o fim da guerra. 

Ele retornou a Amsterdã e descobriu que a esposa e as filhas haviam 

falecido. Miep Gies, que durante a guerra ajudou a família levando diariamente 

mantimentos, revistas e livros para o anexo, entregou a Otto o diário de Anne, que 

ela havia encontrado e guardado. Ao ler o diário, Otto descobriu que a adolescente 

pretendia publicar, após a guerra, o seu relato dos anos passados no Anexo 

Secreto. A fim de realizar o desejo da filha, Otto autorizou a publicação do diário em 

1947. Ele foi traduzido em mais de 60 línguas e é um dos livros mais lidos 

atualmente. 

Após o lançamento do livro, a história de Anne tornou-se conhecida em todo o 

mundo, e pouco tempo depois começaram as adaptações para peças e musicais. 

Em 1955 estréia no Cort Theatre de Nova Iorque uma das principais adaptações do 

diário, que ganhou importantes prêmios como o Pullitzer e o Tony, além de ser 

indicado pelos críticos nova iorquinos a melhor obra teatral do ano. A peça também 

foi apresentada na Alemanha e vista por mais de dois milhões de pessoas. Em 1958 

o cineasta George Stevens adaptou a peça para o cinema. O filme recebeu três 

prêmios Oscar. 

O livro, as peças e o filme fizeram crescer o interesse pela história de Anne 

Frank. Muitas pessoas passaram a visitar o prédio, para conhecer o lugar no qual 

Anne esteve escondida. Os próprios funcionários da Opekta começaram a oferecer 

visitas guiadas pelo local. 

As más condições da construção fizeram com que a Opekta fosse transferida 

para outro endereço. O prédio seria demolido, mas sob a pressão da opinião pública 

e também de Otto, que tinha se comprometido a lutar para a preservação do lugar, 

ele foi salvo e iniciaram-se as reformas para restaurá-lo. 

Em 1957 foi criada a Fundação Anne Frank, que tem por objetivo a 

preservação do Anexo Secreto e a divulgação dos ideais de Anne. Três anos depois, 

em 3 de maio de 1960, foi inaugurado o Museu Casa de Anne Frank. Lá são 

apresentadas as histórias de cada um dos oito habitantes do Anexo secreto e dos 

que os ajudaram enquanto estiveram escondidos, e também reproduzida a maneira 

como viviam durante a guerra.   
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No primeiro ano de funcionamento, o museu recebeu aproximadamente nove 

mil pessoas. Dez anos depois o número de visitantes passou para 180 mil. Como 

não havia estrutura para receber esta grande quantidade, foi necessário ser feita 

uma restauração e o museu foi fechado por alguns meses. 

A cobrança de ingresso para a visitação do museu, que até então era gratuita, 

iniciou-se após a sua reabertura em 1971. Isto aconteceu porque as doações que a 

Fundação recebia eram insuficientes para realizar as obras e restaurações 

necessárias à manutenção do edifício. Apesar disso, o número de visitantes 

continuou a crescer. Em 1990 recebeu 650 mil turistas de todas as partes do mundo, 

e no decorrer dessa década passou a receber 900 mil anualmente. Em 2007 a Casa 

de Anne Frank superou pela primeira vez o número de um milhão de visitantes. 

Após a detenção dos oito moradores, a Gestapo retirou todos os móveis do 

Anexo Secreto. Quando Otto retornou à Holanda, preferiu que os cômodos 

permanecessem vazios. Um ano após a inauguração do museu, ele ordenou que 

construíssem maquetes reproduzindo a decoração do lugar na época em que 

estiveram escondidos. Essas maquetes fazem parte da exposição fixa, o que é visto 

na Figura 2. 

 

             

 
               Figura 2 – Criança observa uma das maquetes da Casa de Anne Frank.  

            Fonte: Fundação Casa de      Anne Frank 

 

 

Quando a casa de Anne Frank foi criada em 1960, a parte frontal do prédio, 

onde antes funcionavam o armazém e os escritórios, havia sido reconstruída para 

ser a recepção e o espaço de exibições do museu. Somente o Anexo Secreto foi 
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deixado como estava.  Em uma das últimas reformas feitas no prédio, entre 1996 e 

1999, os edifícios ao lado da construção foram anexados ao museu, o que facilitou o 

retorno da parte frontal à sua forma inicial. Deixar as áreas do armazém e dos 

escritórios como no período da guerra era mais um dos desejos de Otto, que tinha 

falecido em 1980, pois esses espaços foram muito importantes na época em que os 

oito integrantes da casa estiveram escondidos. Quando os trabalhadores deixavam 

o local, as pessoas do esconderijo tinham a possibilidade de circular livremente por 

toda a área. Esse momento era fundamental para eles, pois era quando podiam 

caminhar – uma forma de praticarem algum exercício – e se sentir por alguns 

instantes livres. Eles usavam o escritório principal como sala de leitura e lá ouviam 

as notícias da guerra por meio de um rádio. 

Ter esses espaços em suas formas originais era também uma maneira de 

Otto homenagear os quatro empregados que lhe ajudaram enquanto ele e sua 

família estiveram escondidos. Ele gostaria que os visitantes encontrassem por todo o 

museu traços de todos os que viveram e estiveram envolvidos no projeto do Anexo 

Secreto.   

Uma cópia da estante de livros que cobria a porta de entrada do Anexo 

Secreto ainda pode ser vista. Um mês depois da chegada das famílias ao 

esconderijo, Victor Kugler, um dos diretores da Opekta, julgou ser mais seguro 

colocar um móvel em frente à porta, para disfarçar a entrada aos cômodos da parte 

detrás do prédio. A estante móvel foi construída por Johan Voskuijl, que era o chefe 

do armazém e pai de Bep Voskuijl, que também trabalhava no escritório e ajudava 

aos escondidos.  

A partir dos escritórios, que ficam no segundo andar, os visitantes sobem por 

uma escada de madeira até o local onde há o armário de livros e a porta que dá 

acesso ao Anexo. Ao cruzar a porta, o primeiro cômodo visto é o banheiro, o único 

para todos os integrantes. Anne descrevia que o toilet também era um lugar para 

estar sozinho, quando se desejava um pouco de privacidade. Freqüentemente 

usavam este cômodo para ler ou chorar.  

No mesmo andar estão os quartos da família Frank. A princípio Otto e Edith 

estavam em um quarto e as filhas dividiam o outro. Com a chegada de Fritz Pfeffer, 

Margot passou a dormir com os pais enquanto Anne compartilhava o seu cômodo 

com o novo morador. Nas paredes de seu quarto, Otto e Edith marcavam o quanto 

sua filhas cresciam. Anne também colou diversas fotografias de assuntos ou 
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pessoas que lhe interessavam na parede. Imagens de estrelas de cinema da época, 

de paisagens e de pintores como Leonardo da Vinci e Rembrandt ainda podem ser 

vistas.  

A restauração e a conservação dessas fotos tem sido um dos principais 

objetivos da instituição, visto que para muitas pessoas essa é a parte mais tocante e 

importante da visitação. Existe um plano de restauração, feito por técnicos 

holandeses e internacionais, que visa à preservação dessas imagens às próximas 

gerações. Após a guerra, algumas imagens que estavam se descolando da parede 

foram fixadas às mesmas com cola sintética e fita adesiva, o que contribuiu para a 

deterioração. A partir disso foram usados materiais especiais e apropriados para a 

fixação das fotos e criada uma vitrine para protegê-las do pó, do clima e de outros 

fatores externos, como pode ser observado na Figura 3. Durante a última 

restauração, foram descobertas outras imagens e textos na parte detrás das figuras. 

Um dos cartões postais, com uns chimpanzés tomando chá, havia sido enviado da 

Inglaterra por Edith às filhas em 1937, quando ela estava visitando alguns parentes 

e amigos no país. 

No piso seguinte são vistos os cômodos da família Van Pels. O quarto de 

Hermann e Auguste também funcionava como a sala comum para todos, onde as 

refeições eram preparadas e servidas. Durante a semana, os funcionários de Otto 

costumavam almoçar ali com os escondidos. Reuniam-se nesse cômodo para 

conversar, às vezes jogar e, como descreveu Anne, também discutir e brigar. 

 

 
Figura 3 – Paredes do quarto de Anne Frank.  

Fonte: Fundação Casa de Anne Frank 

 

Peter Van Pels alojou-se no hall que dava acesso ao sótão. Anne descreve o 

espaço como um lugar pequeno, escuro e úmido, mas que Peter conseguiu decorar 
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e transformar em um quarto. O sótão era o único local onde Anne e Peter podiam 

ficar a sós. Lá eles se beijaram pela primeira vez. Ela também costumava ir ao sótão 

todos os dias e ficar lá por alguns minutos, tomando um pouco de ar. 

Além do edifício histórico, há as exposições que estão situadas nos prédios 

novos, anexados ao edifício. Algumas são temporárias, como em outros museus. 

Dentre as permanentes a principal é a Free2choose, ou livre para escolher, em 

português. Ela consiste em uma exibição interativa que tem por objetivo a discussão 

sobre a liberdade, em diferentes níveis. São apresentados vários casos atuais de 

todo o mundo, que envolvem a liberdade de expressão, de culto, de pensamento, de 

sexualidade, entre outras. Em uma das seções do museu há as versões de todos os 

países do diário de Anne Frank, que estão penduradas por fios que pendem do teto. 

Uma das principais salas de exposição é a que abriga um dos diários de 

Anne. O diário foi escrito em três livros diferentes. O primeiro e mais famoso, é o de 

capa quadriculada vermelha, que ela ganhou de presente de aniversário e inaugurou 

em junho de 1942, poucos dias antes de mudar-se para o Anexo. Anne escreveu 

neste diário até o mês de dezembro do mesmo ano. Quando as folhas acabaram, 

passou utilizar dois cadernos escolares para fazer suas anotações pessoais. Depois 

que ouviu uma notícia pelo rádio, na qual o rei exilado da Holanda dizia que após a 

guerra os diários, cartas e anotações do período poderiam ser publicados, Anne 

começou a passar o diário a limpo em algumas folhas separadas, retirando algumas 

passagens mais íntimas. Ao todo ela reescreveu 360 páginas. Além do diário, a 

menina guardava um outro caderno, ao qual chamava “livro das frases bonitas”. Nele 

ela transcrevia as citações de outros livros que lia e gostava. 

A Casa possui a maior coleção de objetos sobre a família Frank, os demais 

integrantes do Anexo Secreto e os funcionários da Opekta que ajudaram os 

escondidos. Muitos objetos estão expostos, porém outros permanecem guardados 

em um depósito climático para que se mantenham preservados. Sob determinadas 

regras, é possível consultar alguns materiais para fins de estudo, investigação e 

publicação. A coleção é composta por centenas de fotografias, documentos, cartas, 

cartões postais e outros objetos pessoais não só dos escondidos e dos ajudantes, 

como também de amigos e pessoas citadas no diário de Anne. A instituição também 

procura e tenta adquirir outros documentos e objetos relacionados à história e que 

ainda possam estar com terceiros. Recentemente foi conseguida uma foto de Peter 

Schiff, que Anne descreve no diário como sendo o seu primeiro amor. 
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Existe na instituição um centro de documentação que conta com 

aproximadamente 6 mil livros, 350 exemplares de revistas, 1.200 fitas de vídeo e 40 

mil recortes de jornais, todos tendo como tema a vida e as publicações sobre Anne 

Frank, o estudo do Holocausto, os extremismos de direita e o racismo e a 

discriminação. O material não é emprestado, porém os visitantes podem consultá-los 

na sala de leitura, onde também há máquina de fotocópias e material áudio-visual 

para ajudar aos que estão pesquisando. 

Ao término da visita pelo museu, o visitante pode desfrutar da cafeteria e da 

loja da Casa de Anne Frank. Ambos os espaços ficam nos prédios novos. As janelas 

da cafeteria são todas de vidro, como mostra a Figura 4, que vão do teto ao solo e 

proporcionam uma grande vista para a Westerkerk, uma importante igreja 

protestante da Holanda inaugurada em 1631, e para o canal Prinsengracht, o maior 

canal de Amsterdã, onde está situado o museu. Na loja são encontradas 

praticamente todas as publicações sobre Anne Frank em diversos idiomas, assim 

como cartões postais e o cd-rom sobre a Casa.  

 

                  

 
                     Figura 4 – Cafeteria da Casa de Anne Frank.  

                     Fonte:  Fundação Casa de Anne Frank 

 

 Em relação ao acesso para deficientes físicos, o museu disponibiliza para os 

deficientes visuais um guia em braile, e para os auditivos há um guia impresso que 

ajuda a acompanhar os filmes exibidos no museu. Como o antigo edifício da Opekta 

possui a arquitetura típica das casas holandesas, o acesso a cadeirantes não é 

possível. Porém, a parte nova do museu, onde ocorrem as exposições, é adaptada 

para deficientes motores, possuindo um elevador e um toilete adaptado. 
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3.3. Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos4 

 

O Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos, conhecido também 

como Museu do Holocausto de Washington, está localizado na capital do país, 

próximo aos principais atrativos turísticos da cidade, como o Capitólio e o obelisco. 

A criação do museu foi aprovada em 1980 pelo congresso norte-americano, 

por iniciativa de Jimmy Carter, presidente na época. Ele havia criado, em 1978, uma 

comissão presidencial sobre o Holocausto, encarregada de preparar um informativo 

sobre a comemoração e a educação desse tema no país. Em 1979 a comissão 

apresentou quatro recomendações principais: a criação de uma fundação educativa 

para promover o ensino e a investigação sobre o Holocausto; a criação de um 

comitê de consciência, para prevenir outros genocídios em qualquer lugar do mundo; 

a criação de um memorial em homenagem às vítimas e aos sobreviventes, e o 

estabelecimento de um dia nacional em memória às vítimas do Hocausto.   

O edifício está situado em terras que pertenciam ao departamento de 

agricultura do país e foram doadas pelo governo para a sua construção. Apesar da 

ajuda do governo, a maior parte dos investimentos para a edificação do museu foi 

feita por entidades privadas, especialmente as judaicas, que são numerosas no país. 

A construção do museu foi iniciada em 1989 e o mesmo foi inaugurado em 

1993, 50 anos após o Levante do Gueto de Varsóvia, o maior símbolo da resistência 

judaica ao nazismo e também da resistência civil durante a guerra. Os judeus que 

ainda restavam no gueto em 1943 organizaram uma revolta e com armas 

contrabandeadas conseguiram resistir por cinco meses.  O Museu Memorial do 

Holocausto em Washington é o principal sobre o tema nos Estados Unidos e a forma 

que os americanos escolheram para homenagear as milhões de pessoas mortas. 

A instituição tem recebido muitas críticas desde a sua fundação. Ela tem se 

focado principalmente nas vítimas judias, sem evidenciar o fato de que ciganos, 

homossexuais, testemunhas de Jeová, comunistas e outros grupos considerados 

inimigos do regime nazista também foram perseguidos, torturados e assassinados.  

Também há muitas críticas pela adoção de valores norte-americanos no 

museu, como citações de George Washington e da Declaração da Independência na 

                                                 
4 Informações colhidas junto ao endereço eletrônico da instituição: http://www.ushmm.org/ acesso em 16/09/08 
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entrada do prédio. Durante as exposições também são vistas outras citações e 

símbolos da cultura e moral estadunidenses, o que altera a percepção dos 

acontecimentos. Diz-se que ocorre então uma inversão de valores: em vez de 

instruir e preservar a memória das vítimas do Holocausto, o museu acaba 

explorando a vitimização dos judeus e funciona como uma ferramenta política em 

prol deste grupo. 

A arquitetura externa do museu é clara e monumental, conforme os outros 

edifícios governamentais que estão próximos ao local. O interior é escuro, causando 

choque e reflexão em seus visitantes.  

A exposição permanente é a história do Holocausto apresentada de forma 

cronológica, que começa em 1933, quando Adolf Hitler e o partido nazista 

assumiram o poder na Alemanha, e termina com o fim da Segunda Guerra e a 

libertação dos campos de concentração, o pós-guerra e a criação do Estado de 

Israel. O quarto e último andar do prédio abrange o período de 1933 a 1939, 

mostrando o início da perseguição aos judeus e a sua exclusão da sociedade alemã, 

e também o início da guerra, quando a Alemanha invadiu a Polônia. O terceiro andar 

reproduz o período de 1940 a 1945, enfocando os guetos e os campos de 

concentração e extermínio. O segundo andar apresenta a resistência e a libertação 

dos judeus.  

Na entrada do museu é dado a cada visitante um cartão com o nome e a 

história de uma vítima do Holocausto, e que deverá ser guardado até o fim da 

visitação. A intenção é que a pessoa se identifique com a vítima. A visita é iniciada 

em um elevador escuro que conduz ao quarto andar. Nesse espaço de tempo são 

ouvidas vozes de soldados americanos, que testemunham os horrores que 

encontraram durante a libertação dos campos. Quando a porta se abre, os visitantes 

vêem uma grande fotografia de vários corpos carbonizados.  

Ao longo da exposição são vistos documentos, objetos, fotografias, filmes e 

depoimentos que detalham a vida das vítimas e testemunhas.  Há quatro torres na 

parte norte do museu que representam as torres de observação dos campos de 

concentração e os salões das exibições estão dispostos em forma triangular, uma 

alusão aos triângulos usados para definir a “espécie” de cada prisioneiro. Na época, 

os homossexuais eram identificados com triângulos rosas, os Testemunhas de 

Jeová com os roxos, os comunistas e dissidentes políticos com os vermelhos, os 

ciganos com os marrons, as lésbicas e os anti-sociais (alcoólatras e indolentes) com 
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os negros, e os judeus usavam duas estrelas amarelas sobrepostas, que formavam 

a Estrela de Davi. 

A coluna dos rostos também faz parte da exposição permanente. Em uma das 

torres, nos três andares do museu, são expostas cerca de mil fotografias da vida 

cotidiana de uma pequena comunidade judaica da Lituânia, que foi totalmente 

dizimada pelos nazistas. Esta coluna pode ser vista na Figura 5: 

 

 
Figura 5 – Coluna dos rostos.  

Fonte: Museu e Memorial do Holocausto dos EUA 

 

Há ainda uma galeria com uma exposição que homenageia as pequenas 

vítimas da guerra. Remember the children: Daniel’s story, apresenta a história de 

uma criança fictícia que cresce na Alemanha nazista. As fases da vida de Daniel são 

abordadas sob o ponto de vista de uma criança, e em sua história foram incluídos 

fatos reais.  

O museu possui um dos maiores arquivos de documentos e objetos 

relacionados ao Holocausto, que consistem em aproximadamente 42 milhões de 

páginas de registros. Fazem parte desses registros: arquivos, papéis e objetos 

pessoais; memórias; testemunhos dos sobreviventes, dos libertadores, dos 

historiadores e membros do tribunal militar internacional que participaram do 

julgamento de oficiais nazistas; fotografias; gravações em vídeo e cassete da época, 

e uma variedade de filmes e documentários sobre o assunto. 
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Os temas abordados pela coleção de arquivos incluem as políticas anti-

semitas adotadas pelo nazismo na Alemanha e na Áustria, as políticas nazistas nos 

países ocupados, a criação e a administração dos guetos, as deportações e 

execuções em massa dos inimigos do regime, a implementação e administração dos 

campos de concentração e extermínio, os grupos judaicos e não judaicos de 

resistência e o processo e julgamento dos crimes de guerra.  

Os arquivos do Museu e Memorial do Holocausto contam ainda com uma 

biblioteca e com uma seção de artes, que possui mais de 10 mil obras e objetos que 

ilustram a história do genocídio. Nesta seção encontram-se pinturas, esculturas e 

outras formas de artes plásticas, feitas pelos prisioneiros durante a guerra. 

O museu é acessível para deficientes físicos: possui elevadores, guias em 

braile e os vídeos são legendados. Há ainda uma visita especial, chamada de 

guided highlights tour, para deficientes visuais e auditivos, porém a mesma precisa 

ser agendada com no mínimo duas semanas de antecedência. 

A entrada ao museu é gratuita, mas no período que vai de março até agosto 

(correspondente à primavera e ao verão no hemisfério norte), é necessário adquirir 

um passe para visitar o museu. Esse procedimento é feito para que não haja 

pessoas em excesso, comprometendo a visitação. Os passes são obtidos na 

entrada do museu ou por meio da Internet, neste último caso ocorrendo uma 

cobrança de taxa de serviço. O ingresso para participar da exibição principal do 

museu não é permitido para menores de 11 anos, porém há outras exposições que 

podem ser vistas pelas crianças, como Remember the Children: Daniel’s Story e a 

Sala da Lembrança. 

 

3.4. Yad Vashem5 

 

O instituto Yad Vashem foi fundado em 1953 na cidade de Jerusalém, em 

Israel, sendo o primeiro museu do mundo dedicado ao Holocausto. Sua criação foi 

resultado de uma lei do parlamento israelense, a Lei da Memória do Holocausto e da 

Bravura, também de 1953. O instituto é formado por arquivos, biblioteca, uma escola 

de estudos do Holocausto e uma instituição internacional de pesquisas sobre o 

assunto e faz parte do monumento nacional do povo judeu, o Monte Hertzel. No alto 

                                                 
5 Informações colhidas junto ao endereço eletrônico da instituição: http://www.yadvashem.org/ acesso em 
19/09/08 
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de uma montanha localiza-se o túmulo de Teodor Hertzel, responsável pelo início do 

movimento sionista mundial, que pregava a volta à Palestina de todos os judeus 

espalhados pela Terra, com o intuito de formar o estado de Israel. O segundo 

componente do Monte Hertzel é o cemitério militar, onde estão enterrados os 

soldados que morreram nas guerras por Israel, bem como monumentos a judeus 

que lutaram em outras guerras, como a Primeira e a Segunda guerras mundiais.  

O terceiro componente da instituição é o Yad Vashem, que tem como 

objetivos fundamentais imortalizar a memória do Holocausto, pesquisar 

profundamente sobre o assunto e ensinar às gerações futuras para que 

perseguições e genocídios não aconteçam novamente. O nome Yad Vashem, que 

em hebraico significa “um monumento e um nome”, foi escolhido a partir de uma 

citação bíblica: “também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um 

lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas: um nome eterno darei a cada 

um deles que nunca se apagará” (Isaías, 56:5). 

Assim como os demais museus citados, Yad Vashem possui inúmeros 

objetos, arquivos, documentos, bem como relatos de testemunhas e sobreviventes. 

O museu também premia os não judeus que ajudaram a salvar judeus durante a 

Segunda Guerra Mundial com o título de Justos das Nações do Mundo. Talvez o 

mais famoso dos Justos seja o alemão Oskar Schindler, que teve sua história 

contada no cinema por Steven Spielberg, em a Lista de Schindler. Dois brasileiros 

receberam a distinção de Justos entre as Nações: Aracy de Carvalho Guimarães 

Rosa e Luís Martins de Sousa Dantas. Ambos emitiram vistos para que os judeus 

europeus emigrassem ao Brasil, fugindo da perseguição nazista. 

A instituição está dividida em três setores principais. A Escola Central de 

Ensino do Holocausto possui centros acadêmicos e de pedagogia, que ministram 

cursos relacionados ao assunto, tanto no museu como em outras instituições 

educacionais de Israel e do mundo. O Centro Internacional de Pesquisa do 

Holocausto é responsável pela pesquisa histórica do assunto e desenvolve palestras 

e conferências, publica artigos e livros e coleciona documentos referentes ao 

Holocausto. Também coordena e apóia pesquisas nacionais e internacionais. Por 

último, o setor de estudos e pesquisas, que possui arquivos e biblioteca, e investiga 

e documenta os acontecimentos.  

A coleção de arquivos do Yad Vashem é a maior que existe sobre o 

Holocausto no mundo. Possui aproximadamente 68 milhões de páginas de 
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documentos relacionados ao assunto, 300 mil fotografias e milhares de fitas de video 

com depoimentos dos sobreviventes. A biblioteca da instituição dispõe de mais de 

112 mil livros em diversos idiomas e milhares de artigos e periódicos. Também é 

considerada a maior e mais completa biblioteca sobre o Holocausto. Tanto os 

arquivos quanto a biblioteca são abertos ao público. 

A escola de ensino do Holocausto, como já foi citado, uma das seções 

essenciais da instituição, tem 17 classes regulares e mais de cem educadores. 

Possui modernos centros de multimídia e pedagógicos e atende anualmente a 187 

mil estudantes e milhares de educadores, de Israel e outros países. 

O Yad Vashem possui dois museus. O Museu da História do Holocausto, que 

reproduz o acontecimento do ponto de vista judaico, destacando as experiências 

pessoais das vítimas e dos sobreviventes, e o Museu de Arte, que possui o maior 

conjunto de objetos artísticos referentes ao tema, tanto feitos pelas vítimas durante a 

guerra, quanto após pelos sobreviventes.  

O Museu da História do Holocausto possui uma área de cerca de 2.400 

metros quadrados, em sua maior parte subterrâneos.  

A tenda da memória possui em seu interior uma chama que está sempre 

acesa e no seu solo estão escritos os nomes dos campos de extermínio. No local os 

visitantes costumam deixar flores como forma de prestar homenagem às vítimas. 

O santuário dos nomes é um memorial em homenagem a cada uma das seis 

milhões de pessoas que faleceram. Tem o formato de um cone, cujo centro atinge 

dez metros de altura. Nas paredes estão dispostas 600 fotografias, que representam 

a fração de 0,01% das vítimas do Holocausto. No centro do solo há um espelho 

d’água que reflete as fotografias, como visto na Figura 6. Os visitantes podem 

pesquisar em uma sala de informática que faz parte da seção, os nomes das vítimas 

que já foram inscritos.  A visualização desses nomes também pode ser feita pelo site 

da instituição, bem como a inserção on line dos dados das vítimas que ainda não 

estão registradas. A intenção deste projeto é dar um túmulo simbólico a cada um dos 

judeus que faleceram.  O museu declara que houve seis milhões de mortos e o 

trabalho só acabará quando todos os nomes forem identificados. 
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     Figura 6 – Santuário dos nomes.  

                                           Fonte: Yad Vashem 

 

O memorial infantil situa-se acima do solo e é um tributo às crianças que 

pereceram nos guetos e nos campos de concentração. Na entrada há uma sala 

escura iluminada por centenas de velas, que simbolizam as crianças. A escuridão e 

as luzes dão a impressão de milhares de estrelas brilhando no céu. Os nomes, as 

idades e os países das crianças mortas são pronunciados por locutores ao fundo. A 

construção desse memorial foi feita a partir das doações de um casal que teve o filho 

de dois anos morto em Auschwitz. 

Na instituição também está localizada a Avenida dos Justos entre as Nações. 

No decorrer da avenida foram plantadas árvores para homenagear àqueles que 

foram reconhecidos pelo Yad Vashem como justos. Na cultura judaica, em especial, 

as árvores são símbolo da vida e próximo a cada uma das que estão na avenida há 

uma placa com o nome dos cidadãos que arriscaram suas vidas para salvar os 

judeus. 

No fim de um caminho pavimentado e cercado por colunas de concreto por 

ambos os lados e que simbolizam a destruição da guerra, existe uma coluna 

chamada Pilar do Heroísmo. Esse espaço comemora a resistência dos judeus nos 

guetos e nos campos de concentração. A coluna foi feita com uma das chaminés de 

um forno crematório de um campo de extermínio, porém diferentemente das 

chaminés, o instituto afirma que essa coluna está aberta à vida. 

O Vale das Comunidades é um labirinto construído com pedras e que forma o 

mapa da Europa. Nas pedras estão gravados os nomes das comunidades judaicas 

européias que foram devastadas pelos nazistas. Os nomes estão escritos com 
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tamanhos de letras diferentes, que representam os diferentes tamanhos de cada 

comunidade. 

Em homenagem aos judeus que lutaram contra o regime nazista, como 

soldados nas forças aliadas ou nos movimentos de resistência nos guetos, foi criado 

o memorial aos soldados judeus. O monumento consiste em seis pedras alongadas, 

divididas em dois grupos e alinhadas de maneira a criar uma janela com a forma da 

estrela de Davi. No meio dessa janela está fixada uma grande espada de aço. Esta 

espada simboliza a luta em oposição à Alemanha nazista, e as pedras, os seis 

milhões de judeus mortos. Em frente ao monumento é vista uma praça no formato 

de um menorá, um candelabro de sete braços, símbolo do judaísmo. 

A cerimônia oficial de abertura do dia dos mártires e heróis do Holocausto é 

realizada na Praça Gueto de Varsóvia. Neste local existem duas esculturas 

incrustadas em um muro de tijolos vermelhos, que reproduz os muros dos guetos. A 

primeira escultura, chamada O levante do Gueto de Varsóvia, mostra homens, 

mulheres e crianças armados e lutando corajosamente contra a aniquilação do 

gueto. A segunda, que leva o título de A Última Marcha, indica o caminho dos judeus 

aos campos de extermínio. Ambas as esculturas podem ser vistas no memorial do 

Gueto de Varsóvia, na Polônia.   

O Museu de Arte contém mais de 10 mil obras, a maior parte feita no período 

do Holocausto. Como foram produzidas por pessoas que vivenciaram o período, a 

coleção não está intencionada para ser simplesmente didática, mas principalmente, 

para afetar o visitante. Isto ocorre porque esses trabalhos foram feitos em uma 

época na qual os prisioneiros não tinham acesso a itens essenciais à sobrevivência, 

e muito menos às ferramentas para a realização de seus trabalhos. E apesar das 

adversidades enfrentadas eles conseguiram criar, e através de suas obras retratar o 

meio em que viviam e lutavam para manter a esperança. 

Na entrada do museu há uma parede diagonal onde estão expostos trabalhos 

de diferentes artistas.  Os demais espaços estão ordenados por assuntos afins, 

retratando a época das perseguições, do enclausuramento nos guetos, da 

exploração e assassinatos nos campos de concentração e extermínio e do momento 

pós-guerra.  

Há uma seção computadorizada que exibe informações sobre todos os 

artistas e obras que fazem parte da exposição do museu. O objetivo é proporcionar 
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aos visitantes dados mais detalhados sobre um artista que possa ter lhe causado 

interesse em especial ou ser útil para trabalhos acadêmicos.  

Algumas exposições do Museu de Arte são rotativas. Como a própria 

instituição salienta, muitos dos trabalhos de pinturas foram feitos em papéis finos e 

delicados – resultado da escassez e falta de acesso ao material artístico nos guetos 

e campos – sendo necessário que sejam retirados da exibição por um tempo, para 

que recebam cuidado especial e possam ser preservados.  

O instituto disponibiliza cadeiras de rodas para que sejam feitas as visitações 

por pessoas com algum tipo de deficiência motora. O Museu de Arte, o Museu do 

Holocausto, o Santuário dos nomes, a Tenda da Memória, a biblioteca e a maior 

parte dos monumentos a céu aberto, com exceção do Vale das Comunidades, são 

acessíveis aos usuários de cadeiras de rodas. 

A entrada ao Yad Vashem é gratuita, porém há cobranças para as visitas 

guiadas, feitas por guias de turismo formados no próprio instituto, e também para a 

utilização de equipamento de guia, como os headsets. Visitas de grandes grupos 

precisam ser marcadas com antecedência. Não é permitido o ingresso de crianças 

menores de dez anos.  
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4 O TURISMO NOS MUSEUS DO HOLOCAUSTO 

 

 

“O ser humano não nasceu turista, mas com a curiosidade e um sentimento 

um tanto nostálgico quanto aos países longínquos que gostaria de conhecer” 

(KRIPPENDORF, 2001, p. 14). Porém, as mudanças ocorridas no mundo pós-

moderno desviaram o motivo principal de se viajar para conhecer e aprender sobre o 

novo e fazer descobertas. 

Na sociedade atual o turismo desempenha uma função especial de fuga do 

cotidiano. As várias responsabilidades com o trabalho, com o lar, com os estudos, 

com a família, com os amigos, aliadas à mecanização das relações humanas, à 

escassez de tempo para o descanso e à ausência de lazer tornam o dia-a-dia 

estressante e enfadonho. Este cansaço e tédio geram a vontade de viajar, para se 

afastar temporariamente da rotina e obter condições para retornar a ela.   

Freqüentemente, quando se retorna de uma viagem, diz-se que se está 

renovado, mesmo que o período de férias tenha sido marcado por poucas horas de 

sono, muitos passeios, muitas saídas à noite e muita atividade física. Mais que o 

cansaço do corpo, o cansaço da mente, causado pelo excesso de informações e 

procedimentos a que a “sociedade do esquecimento” está submetida, é o que 

parece afetar mais o ser humano. Se a monotonia da vida diária não pode ser 

mudada radicalmente, o turismo pode pelo menos quebrar essa rotina. 

O desenvolvimento dos meios de transportes, que diminuiu as distâncias, e as 

melhorias nas condições de vida da população têm permitido que cada vez mais um 

número maior de pessoas possa desfrutar do turismo. Além de ser um benefício 

adquirido, viajar tornou-se uma questão social também. As pessoas são cobradas a 

viajar, e no mundo capitalista no qual o “ter” vale mais que o “ser”, como salienta 

Krippendorf (2001), o ato de deslocar-se para locais cada vez mais distantes é 

importante para o status. 

As viagens podem ser feitas por diversos motivos: para visitar parentes e 

amigos, para realizar tratamentos médicos, para cumprir compromissos de trabalho. 

Mas parece que na maior parte das vezes o que o indivíduo mais busca com o 

turismo são o lazer e o descanso, mesmo que a escolha do destino seja influenciada 

pela questão social. É como se o turismo tivesse se tornado uma necessidade 
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fisiológica; as pessoas precisam ir para um lugar diferente e depois poder voltar à 

sua vida cotidiana. Krippendorf afirma que: 

 

Os sociólogos comprovaram: o ser humano que consegue mudar de 
ambiente e desligar-se do anterior, desenvolve, após experimentar a 
fugacidade do turismo, a necessidade de voltar à estabilidade benéfica do 
seu dia-a-dia. Ele viaja para perceber que as coisas não são tão ruins assim 
em casa, e que talvez sejam até melhores do que em qualquer outro lugar. 
Ele viaja para voltar. (2001, p. 16) 

 

 

Dentre os vários segmentos de turismo existentes, um deles pode parecer 

estranho, exatamente em decorrência de quase sempre se aliar a idéia das viagens 

à diversão. Trata-se do Turismo Dark, que consiste em viajar e visitar lugares onde 

ocorreram mortes e desastres. O conceito desse tipo de turismo pode ser novo, mas 

o fenômeno de visitar lugares que no passado foram palco de acontecimentos 

trágicos e macabros é antigo. Na Idade das Trevas as pessoas viajavam para ver 

túmulos e tumbas de mártires religiosos (LENNON, 2005). Atualmente pode-se ver, 

por meio da mídia, que milhares de pessoas visitam todos os anos o Marco Zero, em 

Nova Iorque, local onde antes existiam as Torres Gêmeas. Também é grande a 

curiosidade que as pessoas possuem pelas localidades nas quais celebridades 

morreram, como o túnel parisiense onde houve o acidente de carro envolvendo a 

princesa Diana, e a avenida na qual o presidente John Kennedy foi assassinado em 

1963, em Dallas, ou aconteceram outros tipos de acidentes, como os aéreos e o da 

Usina de Chernobyl. 

Apesar de o Turismo Dark já ocorrer há muito tempo, um dos fatores que 

podem explicar o interesse atual pelas regiões que compõem esse segmento de 

turismo, é a mídia. Nos dias de hoje é possível acompanhar ao vivo eventos 

funestos, mesmo estando milhares de quilômetros distante deles. Durante o “11 de 

Setembro” viu-se pela televisão pessoas se jogando dos edifícios, em uma tentativa 

de salvarem-se das chamas, bem como pôde-se acompanhar os preparativos para a 

chegada do furacão Katrina e as suas conseqüências na cidade de Nova Orleans. 

Com isso, as pessoas tornam-se testemunhas de algo que nem sequer aconteceu 

em suas cidades ou países. No Brasil, diversas pessoas observaram a evolução do 

caso Eloá, quando a jovem de 15 anos foi mantida refém pelo ex-namorado, por 

aproximadamente 100 horas. Os meio de comunicação estiveram presentes e 
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cobriram todo o seqüestro. O desfecho trágico do evento foi transmitido e 

restransmitido várias vezes, por todo o país. Milhares de pessoas compareceram ao 

velório e ao enterro da jovem, pois mesmo sem conhecê-la, testemunharam os 

últimos momentos de sua vida. 

 

 

4.1. MOTIVAÇÃO E FUNÇÃO DOS MUSEUS PARA O TURISMO 

 

Como foi ressaltado anteriormente, a atividade turística é quase sempre 

relacionada ao conceito de lazer. Embora o turismo seja segmentado em várias 

categorias, inclusive o de negócios, quando se pensa em viajar a idéia que 

comumente vem à mente é a de se afastar da rotina, do trabalho, dos afazeres 

domésticos e descansar o corpo e a mente.  

Por isso, pode parecer paradoxal que uma pessoa, durante as suas férias - 

um tempo de entretenimento e descanso, visite lugares que têm como seus 

principais objetos de reflexão e atração, a morte e a tragédia. Parece contraditório às 

idéias de diversão e lazer que as viagens conotam, que se pratique o Turismo Dark, 

visitando locais que causam consternação. Um museu sobre o Holocausto, como 

outros atrativos turísticos do ramo dark, tende a despertar no visitante os 

sentimentos de choque, tristeza, revolta e reflexão. 

Com base em pesquisas bibliográficas feitas para a realização deste trabalho, 

os visitantes dos museus do Holocausto podem ser agrupados em quatro grupos. O 

primeiro é o das pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas ao evento: os 

sobreviventes, os parentes das vítimas que vivenciaram o período da guerra, os 

soldados e a população que presenciou a perseguição. Eles retornam a esses 

lugares que marcaram de forma trágica suas vidas e podem agora percebê-los em 

condição de paz. Além de visitar os campos de batalhas, a área dos antigos guetos, 

os campos de concentração e os bairros nos quais viveram, eles vão aos museus, 

memoriais e demais espaços de homenagens relativos ao período. No filme “O 

resgate do soldado Ryan” (1998, Spielberg), o fictício soldado Ryan volta à 

Normandia e visita os túmulos simbólicos dos outros soldados que lutaram com ele. 

O segundo grupo de visitantes é formado pelos descendentes e amigos dos 

que estiveram envolvidos na guerra e no Holocausto. Eles viajam para ver e 

conhecer as localidades onde seus parentes viveram e sobreviveram, como uma 
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forma de visualizar as histórias que ouvem e/ou ouviam ou homenagear os parentes 

e amigos mortos. Os judeus podem ser incluídos neste grupo, pois mesmo aqueles 

que não têm um parente ou amigo que sofreu diretamente com a perseguição 

nazista, todo o povo foi afetado. Apesar de dispersos pelo mundo e de sempre terem 

sido perseguidos, os judeus mantiveram suas tradições e a identidade grupal ao 

longo do tempo. Além disso, apesar de a “Solução Final” se estender inicialmente 

aos judeus europeus, à medida que Hitler e a Alemanha nazista invadiam outros 

territórios, todos os judeus das áreas anexadas eram deportados. Por isso, eles têm 

uma identificação especial com o Holocausto e sempre visitam os museus e 

memorais, prestando tributo ao seu povo em diversas partes do mundo. Assim, as 

visitas são feitas a lugares que têm importância histórica para o seu povo, sendo o 

Holocausto um dos fatos mais marcantes. Os museus e campos de concentração 

servem para estabelecer uma conexão dos judeus com o seu passado e reacender 

a identidade sócio-cultural e religiosa, homenageando os seus mártires.  

Um outro grupo que pode ser identificado é o de neo-nazistas, skinheads e 

revisionistas. O Revisionismo do Holocausto consiste em negar a existência desse 

acontecimento, e os que seguem essa idéia acreditam que os nazistas promoveram 

a cassação dos direitos políticos, econômicos e sociais dos judeus, e que os 

deportaram forçadamente para os guetos e os campos de concentração. Porém, 

eles negam que tenha existido um plano de extermínio sistemático desse povo, 

como também a realidade de câmaras de gás para assassiná-los. Dizem que a 

“Solução Final” consistia em levar os judeus para o leste europeu e agrupá-los lá. 

Para o grupo em questão, a visita aos museus do Holocausto é uma maneira de 

cultuar suas idéias neo-nazistas e uma forma de deboche. Como já foi mencionado 

antes, as câmaras de gás foram destruídas pelos nazistas antes da chegada das 

tropas aliadas, para não deixar indícios dos crimes. Portanto, o que se tem hoje são 

as ruínas ou as representações delas. Os revisionistas dizem que essa é a prova de 

que essas câmaras não existiram. A AAARGH, Associação de Antigos Amadores de 

Recitais de Guerra e Holocausto, acusa o Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau de 

ter construído uma gigantesca chaminé de tijolos que nunca existiu, para simbolizar 

a “maior mentira de toda a história da humanidade” (2008). Quanto ao Museu e 

Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, a AAARGH (2008) ainda afirma que 

ele foi: 
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Idealizado para proporcionar uma lavagem cerebral completa nos seus 
visitantes, o "museu", que é uma obra-prima hollywoodiana, de museu só 
tem o nome: trata-se de um parque de horrores e sustos psicologicamente 
concebido e tecnologicamente realizado, para causar um impacto emocional 
tão forte nos incautos e curiosos que, ao sair dali, se o indivíduo não tiver 
uma personalidade forte e formada, estará mentalmente destruído, 
bestializado, epileptizado feito robô, pelas luzes, efeitos especiais e 
monitores de TV, pelas músicas incidentais e os ruídos, gritos de horror ao 
melhor estilo dos trenzinhos fantasmas dos parques de diversões, inclusive 
com sensações térmicas, odores, tudo preparado ao estilo de uma macabra 
Disneylândia às avessas.  
 

 

O último grupo engloba aqueles que não possuem ligação alguma com o 

evento. Não vão aos museus para relembrar sua história ou conhecer a de seus 

ascendentes. Pode parecer estranho pensar em por que essas pessoas visitam 

lugares que remetem à morte, à tristeza e à revolta, porém a razão da visita pode ser 

explicada por alguns motivos. 

Em primeiro lugar, é inevitável o impacto que a morte causa nos seres 

humanos. Yuill (2003) afirma que a morte é um processo natural da vida, mas o seu 

conceito tem sido construído ao longo do tempo pelas diferentes culturas. A dor de 

não ter mais um amigo ou parente convivendo consigo e o medo e a angústia de 

não saber o que vem depois da vida mexem com os indivíduos. Conforme 

amplamente divulgado pela mídia, a morte é um assunto discutido em todas as 

culturas e religiões, e cada uma prega uma forma sobre como ela acontece. Mesmo 

assim a angústia e a curiosidade persistem, pois obviamente um sujeito só terá a 

certeza do que ocorre quando ele próprio falecer.  

Para os que continuam vivos, visitar um memorial ou qualquer outro 

monumento que evoque a morte pode ser um ritual que ajuda a lidar melhor com o 

processo do fim da vida (Yuill, 2003). Esses memoriais simbolizam a morte, mas 

também a vida, na medida em que causam um sentimento de continuidade. Visitar o 

local onde uma pessoa faleceu é uma forma de homenageá-la e fazer com que ela 

nunca seja esquecida. Além disso, “a excepcionalidade de um bem decorre menos 

de seus atributos estéticos que de sua capacidade de mobilizar reações – ainda que 

negativas” (FONSECA, 2005, p. 196).  



 

 

62

Pode parecer paradoxal que em uma viagem de lazer uma pessoa vá a um 

museu do Holocausto. Para a Psicóloga Sofia Débora Levy6, pesquisadora do 

Holocausto, é no caráter paradoxal que se encontra a motivação para a visitação, 

visando melhor compreender o assunto. É chocante acreditar que uma sociedade do 

século XX, desenvolvida, possa ter sido capaz de cometer atos tão bárbaros. A 

princípio pode-se pensar que o Holocausto foi o resultado de uma única mente 

louca, extravagante e sem razão. Mas ao estudar pormenorizadamente este capítulo 

da História, percebe-se que o nazismo foi racional e utilizou essa racionalidade para 

transformar em legal e aceitável aquilo que deveria ser estranho e inadmissível.  

Conforme apresentado pelo diretor Peter Cohen no documentário “Arquitetura da 

Destruição” (1992) um dos grupos a se tornar as primeiras vítimas do nazismo foi o 

dos deficientes físicos. O regime totalitário de Hitler investiu em divulgações que 

afirmavam que os deficientes eram um peso para a sociedade alemã. As 

propagandas diziam que um cidadão trabalhava não só para manter a sua vida e a 

de sua família, mas também a de outros indivíduos que não tinham capacidade de 

produzir e viviam “às custas” dele em instituições públicas, como os sanatórios, 

asilos e hospitais psiquiátricos. A sociedade aceitou essa afirmação e tornou-se 

cúmplice. 

Após a guerra, as atrocidades nazistas foram mostradas ao mundo. Imagens 

de pessoas esquálidas, de milhares de corpos esqueléticos empilhados aos montes 

e a existência de um plano para a aniquilação em massa, através das câmaras de 

gás e dos fornos crematórios, daqueles que eram considerados uma ameaça à raça 

ariana abalaram e continuam abalando a população mundial.  O que ocorreu está 

fora da capacidade humana de raciocínio e é difícil de ser aceito. Em depoimento 

presente no livro Sobre Viver, Lejbus Brener, sobrevivente do Holocausto, afirma 

que os próprios deportados não conseguiam acreditar no que a máquina do nazismo 

estava promovendo e pensavam “que tudo isso era passageiro. Até na entrada das 

câmaras de gás havia inscrições dizendo se tratar de banheiros para desinfetar as 

pessoas” (apud LEVY, 2006, p.93). O Holocausto é tão espantoso e de complicada 

compreensão que transforma qualquer informação sobre ele em algo que nunca 

estará suficientemente claro, fazendo com que as pessoas queiram saber mais para 

                                                 
6 Sofia Débora Levy, Psicóloga Clínica, Professora, Mestre em Psicologia Social e da Personalidade / UFRJ, 
entrevistadora da Shoah Foundation e pesquisadora do Holocausto, em entrevista concedida à autora em 
23/10/2008. 
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tentar esclarecer os fatos. Murray explica que a motivação exerce um papel 

fundamental para a solução de problemas e que “a relação entre as partes de um 

problema tem de ser compreendida para a sua solução” (1986, p.33). Por isso uma 

pessoa tende a buscar sempre mais informações sobre o referido acontecimento, 

mesmo que as que já possua sejam suficientes para ter uma noção do assunto.  

Geralmente um indivíduo tem tendência a lembrar mais os momentos afáveis 

do que os desagradáveis, contudo isso não acontece sempre. Murray afirma que 

“nós recordamos acontecimentos desagradáveis, se forem suficientemente 

expressivos. Um fator importante parece ser o incômodo que a recordação de um 

acontecimento possa ou não causar no momento presente” (1986, p.31). O 

Holocausto, por conta da sua grandiosa capacidade de chocar, causa um mal-estar 

e os indivíduos buscam formas para sair deste estado. Conhecer melhor os 

acontecimentos e lutar para que eles não sucedam novamente pode traduzir uma 

tentativa de solucionar esse mal-estar. E é esta incessante busca de conhecimento e 

informações que se torna a motivação principal dos que visitam os museus do 

Holocausto, segundo a pesquisadora Levy. 

Aliada à busca de conhecimento, a curiosidade também aparece como outro 

fator motivacional para a visita aos museus. Yuill (2003) afirma que o ser humano 

possui uma atração inegável para as coisas mórbidas, como já foi citado aqui no 

conceito de Turismo Dark. A autora cita a Guerra Civil Americana, quando centenas 

de pessoas prepararam lanches e almoços e se dirigiram ao campo de batalha de 

Manassas, para assistir ao combate. A curiosidade acerca de tragédias e 

atrocidades às vezes parece ser insaciável e pode ser vista na história da 

humanidade em outros eventos, como a ida ao Coliseu para ver a luta de 

gladiadores ou a presença de várias pessoas para assistir às execuções públicas no 

período medieval. 

Em contrapartida, a visita a esses museus possibilita a prática empática. A 

empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se identificar com outra, de se 

colocar no lugar da outra. Os nazistas perseguiram algumas pessoas por razões 

políticas. Outras, como os judeus e os ciganos, foram castigadas pelo simples fato 

de serem judeus e ciganos. Eram pessoas que levavam uma vida normal, apesar de 

pertencerem a grupos que historicamente sempre sofreram discriminação, e em um 

período muito curto de tempo perderam tudo o que tinham. Perderam o direito de 

circular livremente, de estudar, de freqüentar determinados lugares. Foram expulsos 
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de suas casas e encarcerados em guetos e campos de trabalho forçado. Eram 

pessoas comuns que trabalhavam, iam à escola, à universidade, passeavam e 

saíam com os amigos para tomar um sorvete. 

Nas exposições dos museus do Holocausto, as imagens de seres 

esqueléticos e milhares de corpos podem ser as que mais chocam os visitantes, no 

entanto os momentos que causam maior sensibilidade são aqueles em que se vêem 

exibidos os objetos pessoais dos prisioneiros: roupas, sapatos, óculos, talheres, 

brinquedos, pentes, escovas de dentes. Todos eles denotam a sensação de 

normalidade cotidiana e fazem o visitante se identificar com as vítimas. Ver objetos 

que também fazem parte da sua rotina faz as pessoas pensarem que aquilo que 

aconteceu aos perseguidos do regime nazista poderia ter ocorrido com elas também. 

Porém, a curiosidade igualmente carrega consigo o risco de transformar os 

desastres em espetáculos. No início do século passado, o Luna Park, situado em 

Coney Island, Nova Iorque, apresentava atrações que simulavam a erupção de um 

vulcão, um furacão e uma grande enchente que aconteceu em Johnstown, 

Pensilvânia (YUILL, 2003). Um outro exemplo, brasileiro, de como uma tragédia 

pode se transformar em espetáculo devido à curiosidade é o caso da menina Isabela 

Nardoni7.   

O perigo de super explorar o Holocausto e transformá-lo em um espetáculo é 

freqüente.  É necessário ter cuidado ao lidar com uma das maiores tragédias da 

humanidade. De acordo com as definições de museu apresentadas no primeiro 

capítulo, todas estas instituições têm como função a educação. Porém os museus 

também têm sido bastante usados nos últimos tempos para agregar valor ao produto 

turístico das cidades, estados e países.  Quando se pensa em cidades como Nova 

Iorque ou Paris é quase imediato o pensamento no Metropolitan Museum e no 

Museu do Louvre. Muitos países, especialmente os europeus e os Estados Unidos, 

já reconheceram que os museus exercem um forte atrativo sobre os turistas. Numa 

época em que há uma busca incessante pela informação e falta tempo para 

                                                 
7 Em 29 de março de 2008, a criança, que tinha cinco anos, foi jogada do sexto andar do edifício onde 

passava o final de semana com o pai. As suspeitas do crime recaíram sobre ele e a madrasta da criança. Este 
acontecimento causou mobilização e revolta nacionais. Durante mais de um mês foi a principal reportagem dos 
jornais e telejornais, que mostravam uma população enfurecida em frente à delegacia na qual ocorriam as 
investigações, e ao prédio de onde ela fora lançada. Mesmo durante a noite era possível ver pais com os filhos 
pequenos e pessoas idosas protestando em frente à casa dos avós paternos de Isabela. As pessoas que 
acompanhavam o fato tiravam fotografias e depois as postavam na Internet. Na Internet também proliferaram 
vídeos, fotos e informações sobre a vida da menina. 
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executar as tarefas do cotidiano, torna-se mais interessante e atraente encontrar as 

informações desejadas nos museus do que nos livros. 

Aliado a isso está a importância que o turismo está adquirindo nas 

sociedades. Se antigamente as viagens eram vistas como supérfluas, atualmente 

são consideradas uma necessidade, pois elas funcionam como uma ferramenta para 

equilibrar a vida na medida em que ajudam os indivíduos a encarar o cotidiano. 

Krippendorf afirma que: 

 

A possibilidade de sair, de viajar reveste-se de uma grande importância. 
Afinal, o cotidiano só será suportável se pudermos escapar do mesmo, sem 
o que, perderemos o equilíbrio e adoeceremos. O lazer e, sobretudo, as 
viagens pintam manchas coloridas na tela cinzenta da nossa existência. 
Elas devem reconstituir, recriar o homem, curar e sustentar o corpo e a 
alma, proporcionar uma fonte de forças vitais e trazer um sentido à vida 
(2001, p.36) 

 

 

Viajar, mais que um desejo pessoal, tornou-se algo condicionado pelo meio 

social. Krippendorf assegura que com a declaração do direito às férias, “‘o direito à 

viagem’ tornou-se uma reivindicação sociopolítica: todas as camadas sociais devem 

ter acesso à mesma; (...) férias tornam-se sinônimos de turismo” (2001, p.38). As 

pessoas passaram a acreditar que só estarão satisfeitas e livres da sua rotina se 

estiverem fora do seu ambiente habitual. As férias somente serão férias se houver 

um deslocamento para além do seu entorno. Não importa mais o que se faz no 

tempo livre, mas sim aonde se vai. É comum ouvir a pergunta “para onde você foi 

nas férias?”. Viajar é uma questão de prestígio social. Muitas vezes, ao escolher um 

destino, uma pessoa optará pelo lugar que lhe der mais status, em vez de decidir por 

aquele que tenha interesse. E mesmo que a viagem não tenha acontecido da 

maneira como foi planejada, mesmo que tenha dado algo errado, ao regressar ao 

lar, ao trabalho ou ao colégio, sempre se contará que foram vividos momentos 

inesquecíveis, únicos, como se tivessem sido aquelas as melhores férias da vida. 

Reconhecer que a viagem não foi boa é como admitir um fracasso social, 

 

Poucas pessoas são capazes de confessar a si próprias e, principalmente 
aos outros, que suas férias não foram boas. É preciso que as férias sejam 
um sucesso, que sejam belas [...]. Ademais, todos os outros cantam os 
méritos de suas próprias férias. Não se vai, então, admitir que nada se 
passou realmente como se esperava [...]. Desempenha-se o papel 
tradicional da pessoa feliz em férias. [...] tais decepções são encaradas 
diferentemente daquelas a que se está submetido na vida cotidiana. Elas 
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são reprimidas ou minimizadas, como se pode, pois o que não devia 
acontecer não podia acontecer. Com a continuidade, elas podem ser 
transformadas em aventuras ou em experiências extraordinárias 
(Krippendorf, 2001, p.90) 

 

 

Portanto, viajar faz parte da vida atual das sociedades, é um valor intrínseco a 

elas. E apesar de hoje em dia ser mais fácil e acessível a cada vez mais classes 

sociais ir a lugares mais distantes do lar - devido ao desenvolvimento dos meios de 

transportes e à facilidade de se conseguir informações - se deslocar para fora de sua 

cidade, estado ou país continua trazendo grande prestígio. Quando perguntadas por 

que viajam para tão longe, amiúde as pessoas tendem a responder que é para  

“conhecer e entrar em contato com outras culturas”, “expandir os horizontes”, 

“educar-se sobre o novo, o diferente”, “ver outros países, ver o mundo”.  

Quando se viaja para um lugar distante com o intuito de conhecer sua história 

e sua cultura, o meio ideal de se obter esses conhecimentos é visitando um museu 

sobre o tema. Como já foi citado anteriormente, é mais atraente ir a um museu do 

que conseguir informações nos livros, especialmente tratando-se de uma viagem, 

um momento em que se quer ter histórias para contar, fotografias para mostrar e 

conhecer pessoas diferentes. 

Os governos, como já foi destacado aqui, sabendo da importância que os 

museus possuem, não só para a população local, como também para os turistas, 

têm investido na infra-estrutura dos mesmos e na capacitação dos funcionários, com 

o objetivo de inseri-los nos roteiros de turismo cultural. Isso agrega valor ao seu 

produto turístico, aumenta a variedade de opções das cidades e regiões e pode 

fazer com que os turistas permaneçam mais tempo nas localidades visitadas. 

Essa relação entre o turismo e os museus pode tornar-se negativa, pois o 

principal foco da instituição, que é a educação, corre o risco de ser desviado para a 

questão econômica. Buscando receber mais visitantes e aumentar o seu lucro os 

museus passam a se utilizar de estratégias e pirotecnias para  transformarem-se em 

atrativos turísticos, seguindo a tendência de “economizar” todas as atividades 

humanas, como afirma Krippendorf. Este autor ainda cita que “a economia reina, 

soberana, em nossa civilização. Ela é, ao mesmo tempo, a força motora, o fim e o 

meio. Ela dita a conduta a adotar” (2001, p.28). 
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Todos os museus devem ter a atenção para não perderem o seu foco, mas no 

caso dos museus do Holocausto, pode-se dizer que este cuidado deve ser 

redobrado. Sempre que se discute academicamente o turismo, não se pode deixar 

de falar nos benefícios econômicos que esta atividade gera para a comunidade 

receptora. A geração de empregos diretos e indiretos e a elevação da renda fazem 

todos os governos terem interesse em desenvolver o turismo em suas regiões. O 

turismo tornou-se uma das prioridades de praticamente todos os países e, de acordo 

com esses discurso, acredita-se que todas as praias, rios, igrejas, museus, 

monumentos e praças podem ter potencial turístico e devem ser explorados, visando 

ao benefício dos habitantes locais. A verdade é que é inevitável não discutir a 

questão econômica relacionada à atividade turística e os melhoramentos que ela 

pode trazer. Mas o Holocausto é um assunto muito delicado e pensar nele tendo 

como objetivo principal o retorno financeiro seria insensível e desrespeitoso com as 

milhões de vítimas.   

Não se pode estabelecer se uma ou outra história é mais importante para ser 

ensinada, mas também não se deve negar que ao trabalhar com o Holocausto, o 

objetivo fundamental deve ser a instrução e conscientização. A idéia de educar para 

que os terríveis feitos da Segunda Guerra Mundial não voltem a acontecer tem que 

ser maior do que a preocupação em gerar rendas, empregos e obter lucros. O que 

se deve ter em mente é que o maior desenvolvimento almejado não é a 

prosperidade da comunidade, mas sim um desenvolvimento social, que modifica 

atitudes, idéias e comportamentos. É cruel explorar a situação de pessoas que foram 

designadas como inimigas de um sistema, comparadas a ratos e baratas, expulsas 

de seus lares, despojadas de todos os seus direitos, humilhadas publicamente, 

submetidas a trabalhos escravos e a experimentos científicos desumanos, 

transportadas como animais de carga e terrivelmente assassinadas.  

Ainda assim é inevitável discutir que no mesmo lugar onde há turistas  

também existirá um grupo de pessoas que busca tirar proveito econômico da 

situação. Ao narrar sua visita por Auschwitz, Daniela Sandler8 conta que 

antigamente havia vários poloneses que vendiam sorvete na entrada do campo, 

contrastando com o clima fúnebre do local. A venda foi posteriormente proibida, mas 

este fato serve para ilustrar o que acontece em quase todas as regiões turísticas, 

                                                 
8 Daniela Sandler, Doutora em Arquitetura e Urbanismo, em depoimento concedido à autora por e-mail em 
24/10/2008 e por meio do website no qual Daniela Sandler escreve: http://www.digestivocultural.com 
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não sendo diferente quando o tema é o Holocausto. Por isso a importância em 

educar sobre o assunto, tanto os visitantes dos museus como os autóctones.  

A função desses museus não é meramente apresentar uma história de horror. 

Eles têm que tornar inteligível aos visitantes como o plano nazista de extermínio em 

massa foi elaborado e como o mesmo foi executado: desde o início a população civil 

nazi-facista se deixou levar pelos ideais de Adolf Hitler, tendo sido cúmplice da 

barbárie. Nos dias atuais, as teorias de Hitler parecem loucas e monstruosas e a 

posição que quase todos assumem é a de julgar e acusar a população alemã. 

Porém, deve-se ser considerar que os planos do ditador nazista seguiam uma ordem 

lógica e por isso foram aceitos. Fadiman ressalta que para que uma pessoa aceite 

uma teoria, existem... 

 

Dois conjuntos diferentes de necessidade que devem ser satisfeitos. Em 
primeiro lugar, a teoria deve ser intelectualmente agradável, consistente, 
lógica e assim por diante. Em segundo lugar, ela deve ser emocionalmente 
atraente, deve encorajar-nos a pensar ou agir de forma que nos pareça 
satisfatória e aceitável ao nível pessoal (1979, p. 155) 

 

Discutir e entender que o Holocausto foi fruto de uma sociedade tão racional 

quanto a atual pode ajudar a evitar que as atrocidades cometidas sejam feitas 

novamente, na medida em que conduz a população a analisar os atos e discursos 

que são feitos a ela.  

Uma característica que difere os museus do Holocausto da maior parte dos 

outros museus existentes é que os primeiros não se limitam às exposições.  Como 

foi descrito no capítulo anterior, todos os museus citados neste trabalho possuem 

exposições interativas e grupos de estudos e discussão acerca do Holocausto e 

também do racismo e discriminação que ainda existem em várias partes do planeta, 

confirmando a idéia de que essas instituições têm como base o “educar para nunca 

mais acontecer”. 

Entre os projetos desenvolvidos pela Casa de Anne Frank está o 

understanding diversity, que consiste em um programa formado por alunos de dez 

escolas espalhadas por quatro continentes. Esses alunos pesquisam a história da 

migração em suas pátrias e as dificuldades e preconceito que ela traz. Trocam 

informações entre si, apresentando os resultados de seus estudos e as 

peculiaridades de seus países.  
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O Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos mantém o Comitê da 

Consciência, que tem por objetivo evitar que outros genocídios aconteçam, 

alertando através de palestras, discussões e apresentação de filmes sobre as 

regiões nas quais podem ocorrer guerras e extermínios.  

Em Auschwitz, existe um centro educacional sobre o campo e o Holocausto, 

que a instituição define como sendo de grande importância para a sociedade 

contemporânea e as futuras gerações, pois ensina a lutar contra a intolerância, a 

discriminação racial, o preconceito e a xenofobia. Neste centro educacional são 

ministrados cursos e palestras para professores, de maneira que eles possam 

ampliar seus conhecimentos acerca do assunto e instruir os seus alunos. Há ainda 

um Centro Internacional de Encontros da Juventude, destinado à educação política 

de jovens e a um Fórum de encontros internacionais. Este centro estimula a troca de 

informações entre pessoas e culturas de maneira que elas lidem e vivam 

pacificamente com as suas diferenças, prevenindo que o que ocorreu em Auschwitz 

não aconteça novamente. 

O instituto Yad Vashem também trabalha com a realização de cursos, 

seminários e palestras, estimulando a participação de professores judeus e não 

judeus de todas as partes do mundo, com o objetivo de deixar o ensino sobre o 

Holocausto de legado para as próximas gerações. 

Durante a visita é importante integrar as pessoas ao tema e fazê-las discutir 

sobre o Holocausto. Esta é uma maneira de tornar o momento mais humano e 

conscientizá-los de que outros genocídios podem acontecer se não forem evitados. 

A perseguição nazista foi contra os judeus, os ciganos, os deficientes físicos, os 

homossexuais, entre os outros já mencionados no decorrer deste trabalho, e chocou 

o mundo por suas crueldades. Porém, mesmo após tamanha barbárie, outros 

grandes crimes foram cometidos, como os genocídios do Camboja, na década de 

1970, e o da Bósnia, no início da década de 1990. E atualmente há, como alerta o 

Comitê da Consciência do Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, 

outras áreas no planeta em conflito onde podem vir a acontecer genocídios, como 

Chechênia, Sudão e Tibet. 

Além da questão educacional, os museus do Holocausto possuem outra 

função: homenagear os milhões que perderam a sua vida e imortalizar suas 

memórias, através da comemoração. Este substantivo, sinônimo de celebração, 

pode soar estranho quando o motivo de comemoração é a morte de seis milhões de 
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pessoas, porém Cabral et al. (2008) explica que se o significado da palavra em 

questão for procurado, o que se encontrará é “trazer à memória” e “solenizar”.  E em 

uma cultura, como já foi exposto anteriormente, na qual o esquecimento está se 

disseminando, o ato de comemorar surge como “uma tentativa de fazer frente diante 

de um medo cada vez mais obsessivo da amnésia” (CABRAL et al., 2008, p.1). 

Yuill (2003) afirma que a sociedade tem a obrigação de comemorar por 

aqueles que perderam as suas vidas, pois ao fazer com que o acontecimento seja 

sempre lembrado, as mortes não terão sido em vão. Neste caso, os museus serão o 

lugar para se conservar este período histórico, no qual as futuras gerações terão 

incessantemente uma conexão com o passado, aprenderão com os erros cometidos 

e nunca esquecerão o que aconteceu. 

Apesar de lidarem com mortes ocorridas em situações bárbaras, os museus 

do Holocausto podem trazer certo alívio aos seus visitantes. Saber que o passado 

será preservado e as memórias das vítimas serão mantidas vivas proporciona a 

diminuição da dor que se sente ao lidar com a tragédia. O Yad Vashem, como já foi 

mencionado, possui um banco de dados no qual estão armazenados os nomes dos 

mortos. Um milhão de nomes foi conseguido por meio das listas nazistas de 

deportados, que estão presentes no museu. Os outros foram dados por parentes e 

amigos das vítimas. Atualmente, mais de três milhões de nomes podem ser 

acessados, e o instituto segue recolhendo mais dados. O Yad Vashem afirma que se 

houve seis milhões de vítimas, esse trabalho somente será encerrado quando o 

último nome for recolhido. Registrar os nomes dos mortos é uma forma de prestar-

lhes homenagem, pois no ato de reconhecê-los lhes é concedido um túmulo 

simbólico, diferentemente das valas comuns e dos fornos crematórios onde seus 

corpos tiveram um fim. 

Num período em que os sobreviventes e testemunhas dessa parte da história 

da humanidade estão falecendo, os museus e monumentos do Holocausto ganham 

valor, pois são eles que ficarão como sinal de alerta para as próximas gerações.  

Eles retratam o passado não apenas porque faz parte da História e deve ser 

registrado, mas principalmente para serem uma ferramenta de orientação no futuro. 

Ao aprender com os erros cometidos, as próximas gerações terão uma idéia mais 

clara do caminho que deve ser seguido. Esses museus apresentam um passado que 

é útil para guiar o presente e o futuro. 
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Como já salientado, discute-se muito no meio acadêmico de turismo as 

vantagens econômicas, ambientais e sociais que esta atividade gera. Porém, 

geralmente é dada maior ênfase aos benefícios econômicos, e mesmo quando se 

fala dos sociais, atribui-se também um caráter econômico a ele: a geração de 

empregos para a população local, que elevará a renda e aumentará o consumo 

interno, gerando mais empregos em outras áreas, maior consumo e investimentos 

em infra-estrutura, que beneficiarão os autóctones e atrairão mais turistas, 

aumentando o consumo e mantendo o círculo econômico de desenvolvimento. Além 

desses melhoramentos, deve-se ressaltar que uma das maiores vantagens do 

turismo é a experiência vivida, tanto pelos turistas quanto pela população local. 

Quando se está em um lugar diferente do seu, com costumes e tradições diferentes, 

o turista busca (ou pelo menos deveria) adaptar-se a essa nova realidade. A partir 

dessa mudança de comportamento ele pode entender melhor um mundo que não é 

o seu; entender as diferenças de costumes e maneiras de agir que antes lhe 

pareciam tão estranhos, que ele os subestimava. Para a população local pode 

acontecer o mesmo processo: ao lidar com indivíduos que não fazem parte do seu 

meio e da sua cultura, que têm práticas e características físicas distintas das suas, 

ela aprenderá a conviver com a diferença. E quando este convívio ocorre de forma 

harmônica, todos, os turistas e os autóctones, tornam-se mais flexíveis e combatem 

o racismo e a discriminação.  

No entanto, para que isso se suceda, é preciso mudar a postura com a qual o 

turismo é encarado. Krippendorf afirma que se as viagens continuarem a ser 

tratadas como são hoje, “um artigo comercial destinado ao consumo agradável e 

irrefletido do lazer da era industrial” (2001, p.94), a oportunidade de aprender, 

conhecer e conscientizar-se será desperdiçada. O turista terá diversão, lazer, 

descanso e conhecerá uma nova realidade, mas ao retornar para o seu lar, o 

cotidiano não lhe permitirá tempo para analisar os novos conhecimentos e suprimirá 

os efeitos da viagem. Porém, se essa postura fosse alterada, poderia ocorrer: 

 

Que as experiências vividas durante as viagens e as férias 
desencadeassem um processo de aprendizado que, com a continuidade – 
isto é, no decorrer de nossas viagens -, modificassem nossas atitudes e 
nossos comportamentos, chegando mesmo a algumas mudanças na 
sociedade (KRIPPENDORF, 2001, p.93) 
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Mudar as atitudes e comportamentos, provocando transformações na 

sociedade, devem ser a principal função dos museus do Holocausto, esses espaços 

nos quais o turista pode aprender e refletir sobre o tema. Por abordarem um 

genocídio fundado em racismo e preconceito, os museus podem ser um instrumento 

capaz de sensibilizar e mudar idéias e opiniões. Podem ser, como ressalta Huyssen 

(2000), o que o escritor tcheco Franz Kafka gostaria que os livros fossem para a 

sociedade, um martelo para quebrar o gelo do mar frio da humanidade. 

 
  

 

4.2 OS MUSEUS E SUAS ABORDAGENS 

 

Ao analisar os quatro museus que são os objetos deste estudo, percebe-se 

que cada um deles possui peculiaridades próprias na abordagem do tema.  Isto 

talvez se deva ao fato de que todos os museus estão localizados em países 

diferentes, que têm culturas diferentes e estiveram envolvidos de formas distintas 

com a Segunda Guerra Mundial. Em decorrência disso, adotaram maneiras diversas 

para tratar o Holocausto, o que faz com que alguns desses museus recebam 

críticas, sendo acusados de utilizar o genocídio para fins políticos e ideológicos. 

Como já mencionado, suas diversas posições na última guerra mundial, aliadas às 

suas histórias nacionais, criaram variados motivos e formas para cada um desses 

países enfocarem o Holocausto, e “a motivação também desempenha uma função 

da maneira como se utiliza a informação” (MURRAY, 1986, p. 33). Para Huyssen, 

“mesmo em sua forma histórica mais séria e legítima, a memória do Holocausto se 

estrutura de modo bem diferente no país das vítimas e no país dos perpetradores, e 

também diverso nos países da aliança anti-nazista” (2000, p.80). 

 

 

4.2.1 Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau 

 

O memorial Auschwitz-Birkenau é o lugar onde, durante a guerra, aconteceu 

o maior extermínio feito pelos dos nazistas. O museu e memorial não são apenas 

uma instituição que retrata uma das maiores tragédias que já ocorreram; o local por 

si só, independentemente de ter sido transformado em museu, já tem inegável 



 

 

73

préstimo para as sociedades, tendo sido declarado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, em 1979.  Mesmo que não houvesse a intervenção do parlamento 

polonês para criar um museu no antigo campo de concentração, Auschwitz atrairia 

visitantes por conta da grandiosidade e barbaridade dos acontecimentos que 

abrigou. 

Amiúde se diz que Auschwitz é uma grande ferida para a humanidade e para 

os poloneses talvez seja desconfortável conviver com esse campo: eles mesmos 

dividem o papel de algozes e vítimas. É sabido que antes da guerra já era forte o 

sentimento anti-semita na Polônia. Lejbus Brener afirma que “os nazistas 

escolheram a Polônia sabendo que 90% da população daquele país era anti-semita, 

e que era uma terra fértil para poder aniquilar, massacrar, exterminar as 3,5 milhões 

de almas judias” (apud LEVY, 2006, p. 92). Porém deve-se levar em consideração 

que o país foi o que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Mais de seis 

milhões de poloneses morreram no conflito; metade era de judeus e a outra parte 

era majoritariamente civil.  

A Polônia foi vítima tanto dos nazistas quanto dos soviéticos. Antes do início 

da guerra, a Alemanha e a União Soviética assinaram um tratado no qual dividiam o 

país em duas partes, para ser invadido por ambos os países. Quando ainda estavam 

lutando contra a invasão alemã no lado ocidental, a parte oriental polonesa foi 

dominada pelas tropas soviéticas. Pelos dois lados os poloneses eram 

massacrados: os intelectuais, os nobres e os opositores foram levados para os 

campos de concentração e mortos; milhares de soldados poloneses foram 

executados pelo Exército Vermelho. Muitos poloneses foram deportados para a 

Alemanha e para a Sibéria, na Rússia, para realizar trabalhos forçados. Os nazistas 

combatiam de forma cruel a resistência do país, e para cada alemão que morria, 

matavam-se cem reféns poloneses (DEUTSCHE WELLE, 2008). Leon Herzog, 

também em depoimento ao livro Sobre Viver, lembra que no início da ocupação 

nazista, os poloneses provocaram um descarrilamento de um trem de carga com 

material bélico alemão. Os alemães prenderam por volta de dez pessoas – todas 

não-judias - influentes da cidade de Ostrowiec, as enforcaram em praça pública e 

deixaram os seus corpos expostos por todo o dia (apud LEVY, 2006). 

Quando a guerra terminou, a Polônia estava destruída e ferida. Nos anos pós-

guerra viveu sob a pressão comunista, tendo libertado-se apenas após o fim da 

Guerra Fria. Nos últimos anos os poloneses parecem querer se livrar do peso e 
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ressentimentos que o Holocausto ainda causa. Em 2006, o país apresentou à 

Comissão para o Patrimônio Mundial da UNESCO uma proposta, que foi aprovada, 

para mudar o nome do ex-campo de concentração de Auschwitz para ex-campo de 

concentração nazista alemão Auschwitz-Birkenau (ANSA, 2006). A intenção é 

desassociar a imagem do país às barbaridades que ocorreram no campo. 

 

 

4.2.2 Casa de Anne Frank 

 

A Casa de Anne Frank situa-se nos Países Baixos, comumente chamados de 

Holanda. O país é famoso por ser uma nação liberal, tolerante e receptiva a 

imigrantes e exilados, apesar de nos últimos anos ter adotado políticas menos 

indulgentes (ALMANAQUE  ABRIL, 2008). Durante a Segunda Guerra Mundial, a 

resistência holandesa ajudou a milhares de judeus. Depois da Polônia, é o país que 

tem o maior número9 de cidadãos condecorados com o título de “justos entre as 

nações” (YAD VASHEM, 2008). A Casa de Anne parece refletir a maneira liberal 

com a qual o país trata os assuntos políticos e sociais.  

Em relação às outras instituições, Casa de Anne Frank é a que menos utiliza 

das imagens chocantes do Holocausto, referentes aos corpos, aos fuzilamentos e às 

pessoas subnutridas. Isto se deve, em primeiro lugar, ao fato de o museu trabalhar 

primordialmente com o período em que os oito integrantes do Anexo Secreto ainda 

estavam a salvo dos campos de concentração. Os outros museus abordam o 

Holocausto desde a ascensão de Hitler ao governo da Alemanha, porém dão um 

enfoque especial aos guetos e campos de concentração. Apesar de viverem por dois 

anos enfurnados em um pequeno conjunto de cômodos, o tempo em que as oito 

pessoas lá estiveram foi de relativa paz e conforto: não estavam submetidos a 

trabalhos forçados, a risco direto de morte e às humilhações impostas pelos 

nazistas. O museu foi pautado no diário de Anne, e nele a menina relata momentos 

de diversão, conversas, reflexões e brigas de caráter familiar, que passam a 

sensação de vida normal, se comparada à realidade dos campos de concentração e 

extermínio. 

                                                 
9 Até 01/01/2008 havia 4.767 holandeses homenageados com o título concedido pelo Yad Vashem. Informação 
obtida no endereço eletrônico da instituição, acesso em 19/09/2008. 
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Destaca-se também que, após o diário de Anne tornar-se público e atrair a 

atenção do mundo, Otto Frank comprometeu-se a divulgar os ideais de sua filha. Até 

a sua morte, em 1980, ele militou em causas de direitos humanos e foi dele a idéia 

de transformar a casa em um centro internacional de jovens, um espaço para a 

discussão das diferenças étnicas e culturais e combate à discriminação. Atualmente 

o museu se destaca por sua função educacional, seus projetos internacionais e por 

ser um centro de debates não apenas acerca do Holocausto, mas também de outros 

temas atuais relacionados ao racismo e ao preconceito. Apesar de apresentar um 

evento do passado, a instituição é atual na forma de abordar as suas temáticas, 

atingindo pessoas de todas as idades. Diferentemente dos outros museus, a Casa 

de Anne Frank recebe grande quantidade de crianças em decorrência de suas 

exposições não serem tão chocantes.  

 

 

4.2.3 Yad Vashem e Museu e Memorial do Holocausto d os Estados Unidos 

 

O Yad Vashem e o Museu e Memorial do Holocausto de Washington foram 

construídos em lugares que não sofreram diretamente os efeitos da guerra, já que 

ela aconteceu principalmente em território europeu. Os dois museus, apesar de 

terem caráter educacional, recebem críticas acerca da maneira com a qual abordam 

o tema. Os protestos são feitos porque essas instituições tendem a vitimar os 

judeus, em detrimento das outras vítimas do regime nazista. Este fato vai ao 

encontro a outra problemática mencionada em capítulo anterior: transformar uma 

das versões do acontecimento na versão oficial, o que é feito pela História. No caso 

do Holocausto, a história do genocídio judeu tende a sobrepor-se às dos demais 

perseguidos. Muitos são os relatos dos sobreviventes judeus, mas pouco se 

conhece acerca dos ciganos e dos homossexuais, por exemplo. 

O Yad Vashem foi criado pelo Parlamento israelense para homenagear os 

heróis e mártires judeus do Holocausto, o que pode explicar o fato de a instituição 

enfocar-se nesse grupo.  Huyssen explica que: 

 

Em Israel, o Holocausto se tornou central para a fundação do estado, tanto 
como o desfecho de uma rejeitada história dos judeus como vítimas quanto 
como ponto de partida de uma nova história nacional, uma auto-afirmação e 
uma resistência. (2000, p. 81) 
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Nos primeiros anos de funcionamento o Yad Vashem não recebeu muita 

atenção dos israelenses. Os sobreviventes ainda estavam calados, e o mais 

importante era trabalhar para desenvolver o estado de Israel. A relação da instituição 

começou a mudar a partir da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Após este conflito, 

entre os israelenses e uma frente árabe formada por Egito, Síria e Jordânia, 

começou-se a fazer a ligação dos embates com os árabes ao Holocausto, a fim de 

mobilizar a população. Os soldados eram levados ao Yad Vashem com o propósito 

de se identificarem com os heróis do passado (HASS, 2008). 

Criou-se no país uma memória mítica da resistência e do heroísmo dos 

judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial, ilustrada por meio de eventos 

como o Levante do Gueto de Varsóvia, as rebeliões realizadas em alguns campos, 

como as de Auschwitz e Treblinka, e a união dos judeus aos partisans10.  

Sobre o Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Hass (2008) 

diz que há lógica que em Israel exista um memorial em honra às vítimas judias, mas 

critica a construção do museu americano com claros valores da sociedade 

americana sobre o evento ocorrido na Europa.  Huyssen afirma que:  

 

 
a imaginação americana sobre o Holocausto se concentra no papel dos 
Estados Unidos como libertadores dos campos de concentração e porto 
seguro para refugiados e imigrantes, e os memoriais americanos ao 
Holocausto se estruturam em conformidade com isso (2000, p.81). 

 

 

Esses valores abordados e criticados por Hass e Huyssen referem-se à idéia 

americana de que ao país foi atribuído o papel de lutar pelo bem e pela democracia 

do mundo. Quando surgiu o projeto para a construção do memorial de Washington, 

iniciou-se um trabalho para “conscientizar” o povo americano acerca da importância 

de um museu do Holocausto. Para identificar a população com o acontecimento, as 

histórias dos veteranos de guerra estadunidenses e dos sobreviventes que 

emigraram para os Estados Unidos após a guerra e foram acolhidos pela nova 

pátria, seriam integradas ao novo empreendimento, que teria como objetivo “mostrar 

                                                 
10 Os partisans eram os grupos de resistência e guerrilha contra os nazistas, que se escondiam principalmente nas 
florestas. 
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o que pode acontecer se os principais valores americanos são perdidos11” (HASS, 

2008, p. 18).  

Finkelstein (2006) é mais crítico e afirma que criou-se uma indústria do 

Holocausto. O autor, filho de dois judeus sobreviventes do Gueto de Varsóvia e dos 

campos de concentração de Auschwitz e Maidanek, relata que quando criança 

existia indiferença ao se tratar do assunto. Os vizinhos e amigos nunca perguntavam 

sobre o acontecimento e, segundo o autor, isso não ocorria por uma questão de 

respeito, mas sim porque simplesmente não havia interesse. Porém a descoberta de 

que o holocausto nazista12 poderia gerar benefícios políticos e econômicos fez surgir 

a indústria do Holocausto.  

Para Finkelstein, a Guerra dos Seis Dias foi o acontecimento a partir do qual 

começaram as explorações americana e israelense do Holocausto. Para os Estados 

Unidos seria interessante ter um parceiro forte, como Israel, no Oriente Médio, uma 

região de constantes conflitos. Como o governo americano havia vendido aviões de 

guerra para a Arábia Saudita e mantido diálogos com a Organização para a 

Libertação da Palestina (OLP), as relações do país com Israel e as comunidades 

judaicas americanas estavam estremecidas. Foi quando o presidente Jimmy Carter 

idealizou um projeto para criar um memorial às vítimas do Holocausto, a fim de 

melhorar as relações. E para Israel e os grupos judaicos americanos, valorizar o 

Holocausto seria uma forma de proteção, na medida em que as guerras dos países 

árabes contra o estado judaico poderiam simular a possibilidade de um novo 

genocídio.  

Depois disso, multiplicaram-se os livros, filmes, séries e memoriais acerca do 

Holocausto, especialmente nos Estados Unidos.  Dos 61 museus sobre o tema que 

existem no mundo, listados pela Ciência e Tecnologia de Israel, 24 são norte-

americanos. E a Associação das Organizações do Holocausto relata mais de 100 

outras instituições nos Estados Unidos relacionadas ao genocídio (apud 

FINKELSTEIN, 2006). O Museu e Memorial do Holocausto de Washington prioriza o 

genocídio judeu e reserva apenas um pequeno espaço para as vítimas não-judaicas, 

o que, segundo Finkelstein, o governo do país fez para agradar os contribuintes e 

eleitores judeus (2006). 

                                                 
11 Tradução livre da autora. 
12 O autor faz uma diferenciação entre o holocausto nazista, um fato histórico real, e o Holocausto, a 
representação ideológica da indústria do Holocausto. 
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Tabela 1 – Museus do Holocausto por países 

África do Sul 1 
Alemanha 8 
Argentina 1 
Austrália 2 
Áustria 2 
Bélgica 1 
Canadá 1 
EUA 24 

França 2 
Hungria 1 
Israel 4 
Japão 1 

Países Baixos 4 
Polônia 4 

Reino Unido 2 
República Tcheca 2 

Rússia 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos na Homepage da Ciência e Tecnologia de Israel 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, os Estados Unidos possuem a 

mesma quantidade de museus que todos os países que estiveram sob o domínio do 

nazismo, e assistiram de perto ao Holocausto. Isto corrobora a afirmação de Hass, 

na qual a grande potência mundial transferiu a guerra e o Holocausto da Europa 

para o seu território. Sobre o fato de que só exista um museu acerca da temática nos 

países da antiga União Soviética, Huyssen (2000) explica que isso se deve ao fato 

de que, nesses lugares, a perseguição nazista perdeu sua especificidade étnica e 

transformou-se em uma perseguição ao comunismo internacional. 

Apesar das muitas críticas, deve-se ressaltar que as duas instituições se 

destacam pelos investimentos que fazem para promover a educação sobre racismo 

e discriminação, e também em algumas mudanças efetuadas. Hass (2008) observa 

que no início o Yad Vashem prezava a homenagem aos mártires judeus do 

Holocausto, àqueles que participaram de resistências, rebeliões e partisans. Os 

testemunhos e o sofrimento dos judeus sobreviventes que não tinham lutado eram 

ignorados. Para o povo, era uma vergonha que eles tivessem “se deixado morrer tal 

como gado em direção ao matadouro”, como freqüentemente se diz. Depois do início 

de programas educacionais, na década de 1970, o foco do Yad Vashem começou a 

mudar, homenageando agora a todos os judeus mortos e os sobreviventes. 
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O Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos também tem 

procurado homenagear as demais vítimas do nazismo, por meio de exposições 

temporárias. Mesmo assim, esbarra em uma dificuldade causada pelo próprio fato 

de ter-se dado destaque ao genocídio judeu: a falta de dados sobre os outros 

perseguidos. Em 2003 a instituição organizou um exibição que abordava o 

tratamento dispensado aos homossexuais. Por falta de testemunhos, foi necessário 

montar a exposição apenas com os poucos dados que foram obtidos pela burocracia 

do regime nazista13.  

Apesar disso, Huyssen afirma que:  

 

o novo museu do Holocausto em Washington D.C. é tão bem sucedido 
justamente por sua capacidade de lidar com toda a variedade de discursos, 
mídia e acervos documentais, abrindo assim, na memória de seus 
visitantes, um espaço para o conhecimento e a reflexão efetivos (2000, p. 
82).  

 

 

 

 

4.3. DADOS TURÍSTICOS E DEPOIMENTOS 

 

A seguir, serão apresentadas algumas informações sobre o turismo em cada 

uma das instituições pesquisadas e também depoimentos de pessoas que as 

visitaram. 

 

 

 

4.3.1 Turismo no Museu e Memorial Auschwitz-Birkena u 

 

Quando se fala ou se pensa na Segunda Guerra mundial, um dos primeiros 

nomes que vêm à mente é Auschwitz. Apesar de ter sido Birkenau (Auschwitz II) o 

local onde aconteceram os assassinatos em massa, pois em seu espaço estavam 

localizadas as maiores câmaras de gás e o próprio campo foi criado para ser um 

centro de extermínio, todo o complexo de campos daquela região é comumente 

                                                 
13 Informação obtida por meio do endereço eletrônico: 
http://www.gabeira.com.br/causas/causa.asp?id=825&idSubd=25 
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chamado e conhecido por Auschwitz. E todo este complexo foi o principal campo de 

morte nazista, atraindo a atenção de milhares de pessoas pelo mundo. 

A UNESCO tem 830 lugares no planeta declarados como sendo Patrimônios 

Naturais ou Culturais da Humanidade, por conta de seu valor universal.  Destes, 

treze estão localizados na Polônia, sendo o Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau 

um dos principais para o turismo no país. 

O país vem se destacando na Europa pelo incremento na quantidade de 

turistas estrangeiros. Junto ao crescimento do número de visitantes ao país, o 

Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau também tem recebido cada vez mais 

pessoas, e em 2007 houve um recorde: 1,22 milhão de pessoas estiveram no local 

(ZERO HORA, 2008). Ao todo, desde a sua inauguração, o antigo campo de 

concentração já recebeu mais de 25 milhões de visitantes. 

Aproximadamente metade de todos os visitantes que recebe anualmente é de 

poloneses, viajando pelo próprio país. O segundo principal grupo é dos Estados 

Unidos, nação onde a história do Holocausto é amplamente divulgada e estudada. A 

maior parte dos demais visitantes é proveniente dos países europeus, tanto pela 

proximidade quanto pelo valor que o campo representa para eles, nações que 

também foram afetadas pelo nazismo e pela guerra. A direção do museu destaca o 

crescimento do número de visitantes da Espanha, um país que não foi diretamente 

atingido pelo conflito mundial. Além de europeus, também há muitos turistas 

israelenses que, sendo judeus, vão a Auschwitz para homenagear seus 

ascendentes e seu povo. 

 A tabela 2 mostra a quantidade de turistas por principais proveniências, 

recebidos nos primeiros anos do século XXI. 

 

Tabela 2 – Número de visitantes por principais países e ano 

País / Ano  2001 2002 2003 2004 
Polônia 142281 176019 194753 194170 

EUA 44163 39178 34404 62997 
Alemanha 36024 34157 34321 37273 

Itália 21494 21483 24057 32245 
França 15255 15597 17258 28376 

Reino Unido 20323 18931 23194 26339 
Israel 20664 20277 22890 26034 

Coréia do Sul 6305 9216 12461 20402 
Noruega 15454 15300 17624 19433 
Espanha 7271 8221 8975 14407 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos por meio do Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau 



 

 

81

 
Daniela Sandler é Doutora em Arquitetura e Urbanismo e estuda o tratamento 

do patrimônio arquitetônico berlinense em relação à história e à identidade alemãs. 

Ela visitou o Museu e Memorial Auschwitz em 2003 e afirma que essa é uma visita 

que deveria ser feita por todos os que podem pelo menos pagar a viagem. Segundo 

a visitante, depois de ver o campo do lado de dentro, as idéias e o comportamento 

mudam do lado de fora. Ela diz que apesar de ter estado lá, de ter visto com os 

próprios olhos os barracões, as ruínas das câmaras de gás, as reconstruções das 

câmaras e dos fornos crematórios e os trilhos dos trens, mesmo assim não 

consegue ter uma idéia concreta do que lá se passou, de tão absurdo que é. Daniela 

conta que estava cansada e com fome, porque no dia anterior havia feito uma 

viagem de doze horas, vindo de Berlim. Durante a visita ela se perguntava se era 

indecente ter fome naquele lugar, onde anos antes tantas pessoas padeceram de 

fome, de maus tratos e de trabalho exaustivo.  

Ela também confirma que os habitantes de Oswiecim não querem ser 

conhecidos pelos crimes do passado, cometidos pelos nazistas, mas ao mesmo 

tempo é o turismo ao ex-campo de concentração que gera os empregos na cidade, 

em hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos afetados pela atividade 

econômica.  

Daniela conta que, antes de visitar o campo, ouviu muitas pessoas dizerem 

que ele parecia uma Disneylândia: chegavam vários ônibus fretados despejando 

centenas de turistas, pessoas conversando e rindo alto, fotografando e comprando 

sorvetes de poloneses. Mas ela ressalta que apesar do campo estar se tornando um 

lugar turístico e banalizado, mesmo assim ele não perde o seu valor. E quanto mais 

pessoas o visitarem, mais pessoas terão a chance de aprender. E por mais que se 

fale em Holocausto, se discuta e sejam feitas tantas palestras, cerimônias e 

memoriais, esses atos não são repetidos, pois é sempre necessário alertar. Ela cita 

o exemplo de quando o príncipe Harry apareceu nos jornais vestido de oficial 

nazista, em uma festa à fantasia. Mesmo sendo o Holocausto um assunto tão sério e 

tão discutido, ainda há pessoas que o encaram como uma brincadeira. Para ela, 

essa é a razão para que as visitas a Auschwitz sejam feitas.  
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Paulo Franke14 é um brasileiro que vive na Finlândia desde 1999. Ainda jovem 

leu vários livros e assistiu a filmes sobre o Holocausto. Sempre se interessou pelo 

tema, e quando planejou uma viagem de férias à Alemanha, em 2001, fez questão 

de incluir a Polônia no roteiro, apenas para visitar Auschwitz.  

Ele conta que logo no início da visita ao campo, viu as exposições com os 

objetos dos prisioneiros: malas que ainda portavam os nomes dos seus donos, 

roupas, sapatos de adultos e de crianças, óculos. Ele ficou especialmente 

emocionado no momento em que viu os xales que os judeus usavam para fazer 

suas orações, como mostra a figura 7. Em um determinado momento ele ficou para 

trás do grupo com o qual fazia a visita: foi quando viu o “lugar de seleção”, onde, 

após o desembarque, os prisioneiros eram examinados superficialmente pelo 

médicos nazistas e dali ou eram enviados para os trabalhos forçados ou para as 

câmaras de gás. Em outro momento, enquanto o grupo caminhava para ver o 

monumento em homenagem aos mortos, o guia contou-lhes que eles estavam 

caminhando em uma área onde ainda havia cinzas humanas.  

Paulo Franke também sentiu emoção e felicidade quando viu, no monumento 

aos mortos, inscrições nos principais idiomas dos prisioneiros: não havia nada em 

português e finlandês. Ele relembra que, durante a guerra, o presidente da Finlândia 

não entregou os judeus do seu país aos nazistas por conta de uma passagem 

bíblica, que fala sobre não se alegrar no dia da ruína dos cativos e nem entregar os 

que restassem no dia da angústia. 

 

 
Figura 7 – Xales usados nas orações de judeus, em exposição no Museu e Memorial                          

Auschwitz-Birkenau 

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Franke 

                                                 
14 Em depoimento concedido à autora por meio de e-mail, em 22/10/2008. 
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4.3.2 Turismo no Yad Vashem 
 

O Yad Vashem não é a principal atração turística de Israel, mas está incluído 

em praticamente todos os roteiros que o Ministério do Turismo do país propõe15. 

Israel, apesar de pequeno, é um país bastante diversificado e oferece 

diversas modalidades de turismo aos seus visitantes, como o ecoturismo, o turismo 

de aventura e o turismo gastronômico, porém é o turismo histórico-religioso que mais 

traz benefícios à atividade econômica. A região foi palco de muitos acontecimentos 

históricos importantes para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para os judeus, 

Jerusalém é onde Salomão construiu o grande Templo, para os cristãos é a cidade 

onde Jesus foi crucificado e para os mulçumanos é o local onde Maomé ascendeu 

aos céus. A visita ao Yad Vashem faz parte de todos os roteiros judaicos e cristãos. 

A maior parte dos visitantes é de origem judaica, tanto os que residem no país 

quanto os que vivem em outras pátrias. Para eles a visita ao museu tem um foco 

diferente que a dos demais visitantes não judeus. O Holocausto faz parte da história 

de vida de todos os judeus. Quase todos conheciam, tinham parentes ou amigos 

que faleceram durante a perseguição nazista ou são filhos e netos de sobreviventes. 

Mesmo os que não viviam na Europa e não foram afetados diretamente no período 

da guerra, têm uma motivação diferente, pois a perseguição foi contra um povo que, 

apesar de disperso pelo mundo, mantinha a sua identidade. O Holocausto faz parte 

da história de Israel, e pode-se afirmar que foi decisivo para a criação do país. A 

imigração em massa dos judeus europeus para a Palestina começou quando Hitler 

assumiu o governo da Alemanha. Porém, após a guerra, a quantidade de imigrantes 

aumentou e o mundo estava sensibilizado e chocado com o que tinha acontecido. 

Por isso, por meio de uma comissão das Nações Unidas, votou-se pela criação de 

um estado judeu, que seria um abrigo para os refugiados da Europa. 

Os judeus não fazem uma única visita ao Yad Vashem. Ao longo do ano, eles 

participam de diversas cerimônias oficiais em homenagem às vítimas bem como 

cerimônias comemorativas menores, organizadas por grupos independentes do 

museu. Deve-se lembrar que o instituto, além do museu e dos monumentos, possui 

um arquivo central, biblioteca e centros de estudo e documentação do Holocausto, 

sendo por isso utilizado por muitos estudantes israelenses e pesquisadores com o 

                                                 
15 Informações colhidas junto ao endereço eletrônico do Ministério do Turismo de Israel. 
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intuito de obter informações e dados para trabalhos escolares, pesquisas, artigos, 

entre outros. Deve-se ressaltar que o governo israelense incentiva jovens judeus de 

outros países a visitarem e estudarem em Israel, por isso a instituição recebe 

bastante jovens. 

Entre os visitantes que o instituto recebe deve-se destacar os que o fazem a 

Marcha da Vida. Este é um evento anual e internacional que reúne cerca de dez mil 

pessoas, de vários países, e que refaz a mesma trilha da Marcha da Morte pelos 

prisioneiros que chegavam a Auschwitz-Birkenau. Esta marcha é dividida em duas 

etapas. A primeira acontece na Polônia, onde é feita a marcha propriamente dita e a 

visita aos campos de concentração e extermínio. O segundo momento ocorre em 

Israel, com visitas a lugares importantes para os judeus, incluindo o Yad Vashem. 

Os cristãos têm uma identificação com o povo judaico, pois Jesus, a figura 

central do cristianismo, era judeu. Embora nesses últimos anos o número de turistas 

em Israel tenha diminuído, em virtude dos conflitos árabes-israelenses, todos os 

anos diversas excursões cristãs chegam ao país. Visitar lugares que foram palco das 

narrações bíblicas, como a parte velha de Jerusalém, o Monte das Oliveiras e o Mar 

da Galiléia, mexe com os sentimentos. Causa comoção e desperta a fé. O 

cristianismo está presente principalmente no mundo ocidental, onde a perseguição 

nazista aos judeus é mais estudada e também lhe são atribuídas importância e 

atenção. Essa identificação do cristianismo com judaísmo, aliada à importância que 

o mundo ocidental defere ao Holocausto, explica o fato de o Yad Vashem estar 

sempre inserido nos roteiros cristãos.  

Amir e Rachel Turi16 são um casal jovem israelense, residente em Tel Aviv, 

Israel. Ambos visitaram mais de uma vez a instituição, no tempo da escola, quando 

eram feitas excursões a Jerusalém e à instituição, com o objetivo de prestar 

homenagem aos mártires e às vítimas de seu povo. O casal não gosta de comentar 

muito sobre o Holocausto, especialmente Rachel, que é neta de uma húngara 

sobrevivente do genocídio. Para eles, o Yad Vashem é um lugar importante para 

preservar a memória dos que morreram, mas os dois dizem que preferiam não ter 

feito tantas visitas ao local. 

                                                 
16 A autora conheceu o casal durante uma viagem pela Bolívia, em junho de 2008. Na ocasião, teve oportunidade 
de conversar com eles acerca da visita dos israelenses judeus ao Yad Vashem. 
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Adi Eshed17 é brasileiro e judeu, e mora em Israel, onde trabalha como guia 

de turismo. Por conta de sua profissão já fez várias visitas à instituição. Ele relata 

que apesar do grande choque que as pessoas sofrem ao fazer a visitação, todas 

aprendem bastante. Adi Eshed diz que a maior parte de visitantes é de judeus, que 

sempre conhece ou tem familiares que morreram no Holocausto. O guia destaca 

também que todos os anos chegam a Israel dezenas de milhares de judeus, por 

meio de programas educacionais promovidos pelo governo, e que a visita ao Yad 

Vashem faz parte desses programas.  

 

 

 

4.3.3 Turismo na Casa de Anne Frank 

 

Amsterdã é a cidade que possui o maior número de museus por metro 

quadrado no mundo, como o museu de Van Gogh, com a maior coleção de obras 

desse artista, e o museu Casa de Rembrandt, onde este famoso pintor viveu de 

1639 a 1658. Ao lado dessas duas instituições, a Casa de Anne Frank é a principal 

atração turística da Holanda.  Desde a sua abertura, em maio de 1960, é feita a 

contagem de visitantes que o museu recebe anualmente, como pode ser visto na 

Tabela 3. No primeiro ano de funcionamento a casa recebeu aproximadamente nove 

mil pessoas. Durante a primeira década do século XXI a casa passou a receber mais 

de 900 mil pessoas anualmente e, em 2007, obteve pela primeira vez mais de um 

milhão de visitantes. Isso corresponde a 10% de todos os visitantes estrangeiros que 

a Holanda recebe por ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Em depoimento concedido à autora por meio de e-mail, em 18/10/2008. 
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Tabela 3 – Número de visitantes que a casa de Anne Frank recebeu anualmente, desde a 

sua inauguração 

ANO Nº VISITANTES  ANO Nº VISITANTES 
1960 9.000 1984 483.000 
1961 18.000 1985 502.000 
1962 37.000 1986 460.000 
1963 52.000 1987 534.000 
1964 61.000 1988 564.000 
1965 70.000 1989 606.000 
1966 89.000 1990 647.000 
1967 127.000 1991 589.000 
1968 136.000 1992 623.000 
1969 169.000 1993 583.000 
1970 180.000 1994 599.000 
1971 196.000 1995 616.000 
1972 207.000 1996 624.000 
1973 231.000 1997 710.000 
1974 223.000 1998 822.700 
1975 253.000 1999 810.300 
1976 271.000 2000 885.000 
1977 286.000 2001 900.500 
1978 294.000 2002 909.000 
1979 327.000 2003 913.000 
1980 336.000 2004 936.00 
1981 382.000 2005 965.00 
1982 411.000 2006 982.000 
1983 440.000 2007 1.002.900 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos da Casa de Anne Frank 

 

Esse número tem crescido, em primeiro lugar, por conta das facilidades para 

realizar uma viagem. Esta atividade tem se tornado mais acessível, tanto pela 

modernização dos meios de transporte quanto pela simplicidade de conseguir 

informações por meio da Internet. Essas informações tornaram a história de Anne 

Frank mais conhecida, gerando a curiosidade de conhecer o local onde a menina 

esteve escondida e incrementando assim, a quantidade de visitantes. 

Cerca de 80% das pessoas que visitam o museu são turistas estrangeiros e a 

maior parte deles já conhece a história de Anne Frank quando realiza a visitação18. 

Mesmo que não tenham lido o diário, já discutiram o assunto em aula ou leram em 

algum jornal e revista sobre a vida dela. 

                                                 
18 De acordo com Barbara Ennik, responsável pelo departamento de comunicação da Casa de Anne Frank, em e-
mail enviado à autora em 21/10/2008. 
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Paulo Franke visitou a Casa de Anne Frank em julho de 1973, quando 

realizou sua primeira viagem à Europa. Como chegou bastante cedo, antes da 

abertura do museu, ficou um tempo sentado à beira do canal Prisengracht 

escrevendo em seu diário sobre a emoção de estar naquele lugar que ele desejava 

há tanto tempo conhecer. Ficou bastante emocionado ao fazer a visitação e pensou 

como teria sido para Otto Frank voltar àquele lugar onde havia passado dois anos 

com a sua família, que estava morta agora. Para ele, é um lugar cheio de tristeza, 

mas também de ternura. Quando ele deixou o museu, começou a agradecer a Deus 

pela liberdade e a fazer seus os alvos da Fundação Anne Frank: “despertar os 

homens, assim como faz 'O Diário de Anne Frank', de sua responsabilidade para 

com o próximo, eliminando para sempre os preconceitos que levam a todas as 

formas de discriminação, e que nunca mais se reproduza no mundo o cenário cruel 

do Holocausto”.  

Paulo Franke retornou a Amsterdã em 2001, mas como tinha pouco tempo na 

cidade, desistiu de visitar a Casa de Anne Frank novamente por causa da enorme 

fila que contornava o quarteirão, o que prova o quanto a história de Anne tem atraído 

a milhares de pessoas de todo o mundo. 

Eurídes Tatar19 trabalha como concierge em um hotel cinco estrelas no Rio de 

Janeiro e foi à casa de Anne Frank em 2006, ocasião em que viajou à Holanda para 

visitar uma de suas irmãs, que lá residia. Ela já conhecia a história de Anne Frank; 

tinha lido o livro quando mais nova e o seu pai sempre conversava com as filhas 

sobre o Holocausto e a guerra. Por isso, antes mesmo de chegar a Amsterdã já 

pretendia visitar o museu. Ela não se sentiu mal durante a visita e nem achou o 

clima do local pesado. De fato, achou tudo tocante e o tempo todo ficava se 

perguntando como oito pessoas haviam vivido por dois anos naquele “pedacinho”. 

Ao final da visita, ela chorou um pouco, de emoção. 

Como Eurídes também atua no setor de turismo, foi-lhe perguntado sobre o 

que achava da infra-estrutura do museu e a maneira como o mesmo era divulgado. 

Ele relata que o museu é bem estruturado e as exposições são interessantes e 

educativas, sendo tudo abordado de forma tocante. Ela não recorda ter visto por 

Amsterdã anúncios e propagandas do museu. 

                                                 
19 Entrevista pessoal concedida à autora em 25/10/2008. 
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Filipe Eloy20 é estudante de turismo da Universidade Federal Fluminense, 

esteve na Casa de Anne Frank em setembro deste ano e descreve esse museu 

como um dos mais interessantes que já visitou. Ele nunca leu o livro, mas conheceu 

a história de Anne por meio de uma amiga, que o influenciou a fazer a visita. Ele diz 

que pelas conversas e comentários que ouviu enquanto esteve na Holanda, a Casa 

de Anne Frank é a principal atração turística do país. No primeiro dia em que foi ao 

local, desistiu de entrar em decorrência do tamanho da fila. No dia seguinte retornou, 

mais cedo. Ele achou a infra-estrutura da instituição ótima, contudo, como o espaço 

físico da casa é pequeno, não podem entrar muitas pessoas por vez, gerando as 

grandes filas.  

Quanto à exposição, Filipe relata que é emocionante e comovente. Ele já 

visitou Sachsenhausen, um ex-campo de concentração perto de Berlim, e conta que, 

apesar de os dois lugares estarem ligados ao Holocausto, o tipo de visitação é 

bastante diferente. Em Sachsenhausen ele ficou chocado e deprimido, e em um 

certo momento sentiu medo de entrar em uma antiga sala de autópsia. Ele estava 

sozinho e esperou a chegada de um grupo de pessoas para continuar a visitação. 

Na Casa de Anne Frank ele não se sentiu assustado. Só se sentiu triste por conta da 

situação a qual os oito integrantes do Anexo Secreto foram submetidos pelo 

nazismo. Para Filipe, o momento mais emocionante da visita foi a entrada ao antigo 

esconderijo.  

 

 

4.3.4 Turismo no Museu e Memorial do Holocausto dos  Estados Unidos 

 

O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos está localizado na 

parte sul do National Mall, um Parque Nacional a céu aberto situado no centro 

administrativo da capital do país, no formato de uma longa praça repleta de jardins, 

árvores, chafarizes e monumentos, e que vai desde o Capitólio dos Estados Unidos 

até o Monumento de Washington. 

Ao redor do National Mall há diversos museus e instituições mundialmente 

conhecidos, como o Museu Nacional de História Natural, o Museu Nacional de 

                                                 
20 Entrevista pessoal concedida à autora em 05/11/2008 
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História Americana, o Museu Nacional Aeroespacial, o Memorial de Abraham Lincoln 

e o Instituto Smithsonian, entre outros. 

Em 2007 foi divulgada uma lista com as 50 atrações turísticas mais visitadas 

do mundo e o National Mall ocupou a segunda posição, com aproximadamente 25 

milhões de visitantes anuais, ficando atrás apenas do Times Square, na cidade de 

Nova Iorque21. Segue abaixo a tabela com os atrativos mais visitados: 

 

 

Tabela 4 – Atrações turísticas mais visitadas do mundo em 2007 

Posição 
Mundial 

Atração 
Turística 

Cidade País Nº Visitantes 
(em milhões) 

1 Times Square Nova Iorque EUA 35 

2 National Mall Washington, 
D.C. 

EUA 25 

3 Walt Disney 
World 

Lake Buena 
Vista 

EUA 16,6 

4 Trafalgar 
Square 

Londres Reino Unido 15 

5 Disneylândia Anaheim EUA 14,7 

6 Cataratas do 
Niágara 

 EUA 14 

7 Fisherman’s 
Wharf e Golden 

Gate 

São Francisco EUA 13 

8 Tóquio 
Disneylândia 

Tóquio Japão 12,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos em Forbes Traveler 50 most visited tourist attractions list (2007) 

 

 

O Museu Memorial do Holocausto é beneficiado por esse grande fluxo de 

visitantes que o National Mall recebe. Essa área forma um circuito de museus e 

memoriais de uma das cidades que mais recebem turistas nos Estados Unidos. 

Embora seja grande o número de pessoas que conhecem a história do Museu e 

                                                 
21 Pesquisa realizada pela revista de turismo Forbes traveler e disponível em: 
http://www.forbestraveler.com/best-lists/most-visited-tourist-attractions-story.html 
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Memorial do Holocausto, muitas o visitam simplesmente porque estavam fazendo o 

circuito do National Mall. 

Desde sua abertura, em abril de 1993, o museu já recebeu mais de 27 

milhões de visitantes, dos quais aproximadamente oito milhões foram estudantes 

escolares e 2,8 milhões turistas estrangeiros. Apenas 10% desses visitantes eram 

de origem judaica, segundo divulga a própria instituição. A maior parte dos que 

visitam o museu são americanos.  

O museu investe bastante em projetos educacionais, por isso muitos dos seus 

visitantes são estudantes. Há programas diferenciados para alunos do ensino médio 

e do ginásio e também para educadores. Mais de três mil professores vão ao museu 

anualmente para participar de cursos e workshops. Há ainda programas de 

educação para policiais, juízes e membros das forças militares norte-americanas 

com o intuito de instruir sobre o Holocausto, evidenciando o papel da polícia nazista 

durante a guerra a fim de conscientizá-los de seu papel hoje na sociedade do país. 

Para esses programas de ensino o museu recebe mais de dois mil visitantes por 

ano. 

Eduardo Melo22 é português, porém mora em Washington, D.C., e visitou o 

museu em setembro deste ano. Para ele esse museu é um lugar único, cheio de 

sentimentos e emoções. Ele pensa que a importância desse tipo de instituição é 

prestar homenagem aos que morreram e educar as próximas gerações. Ele diz que 

é impossível ficar insensível à brutalidade dos fatos, à crueza das imagens e à 

crueldade dos acontecimentos. Eduardo ressalta que o museu é um lugar para 

reflexão e destaca uma placa que há no final da exibição: “Think about what you 

saw”, ou “pense acerca do que viu”. 

Em entrevista concedida à Revista Transdisciplinar de Letras, Educação e 

Cultura (Interletras) do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran, Dourados 

/ MS), Lyslei Nascimento23 fala sobre sua visita ao Museu e Memorial do Holocausto 

nos Estados Unidos:   

 

 

                                                 
22 Eduardo Melo disponibilizou seu depoimento em um website pessoal: 
http://apatadogaspar.blogspot.com/2008_09_01_archive.html, acesso em 25/10/2008 
23 Professora Adjunta de Literatura Brasileira na Universidade Federal de Minas Gerais, atua na graduação e na 
pós-graduação, e coordena, desde a sua fundação em 2004, o núcleo de estudos judaicos da UFMG. 



 

 

91

Os museus que têm por missão não deixar que a história da Shoah se 
perca no olvido, como o Yad Vashem, em Israel, e o de Washington, foram 
idealizados como um museu histórico. Talvez fosse mais correto chamá-los 
de museus narrativos, na medida em que as exibições que estão ali 
organizadas estão dispostas ao longo de uma linha histórica. Descrevem-
se, assim, os papéis dos atores envolvidos na Shoah: os perpetradores, os 
expectadores, os salvadores e os libertados. Ao ingressar, nesse lugar de 
rememoração, o visitante é envolvido numa outra atmosfera que não a de 
outros museus. Ao receber um Identification Card, no Museu do Holocausto 
em Washington, que contém fotografia e biografia de uma vítima – conta-se 
com a “identificação” do visitante para com as vítimas. O visitante, assim, 
não pode ficar alheio ao que irá ver. Com esse passaporte, não se terá, 
como as vítimas, salvo conduto. As imagens, os sons, os cheiros... tudo 
comporá uma memória de vidas que ali estão representadas e 
fragmentadas no espaço do museu. O percurso é linear, mas os sentidos 
não. Quando se caminha pelo trajeto arquitetado pelo museu, é-se 
conduzido, cada vez mais, para o simulado interior de um labirinto de horror 
e um vasto conhecimento de dor e de morte. O que se verifica é que não 
são somente resíduos, amostras, artefatos que estão ali expostos. Há 
recriações, leituras, traduções artísticas que se inscrevem nesses espaços 
como instalações, esculturas, vídeos, performances. Essas recriações 
compartilham o espaço do museu com os documentos, as fotografias e os 
depoimentos que ali estão preservados e arquivados. 

 

  

Em consonância com o que já foi discutido sobre a motivação para as visitas 

aos museus do Holocausto, é possível destacar dois aspectos a partir dos 

depoimentos dos visitantes aqui utilizados. Um deles é o fato de que alguns dos 

participantes, mesmo sem ter consciência, praticaram a empatia. Sentir-se 

constrangida e culpada por ter fome em um local onde, alguns anos antes, milhares 

de pessoas morreram de fome, ou ficar chocada ao verificar que oito pessoas 

viveram escondidas em um espaço de cômodos tão pequeno, comprovam a 

capacidade que as instituições analisadas possuem para fazer com que os seus 

visitantes se coloquem no lugar das vítimas do nazismo e assim, reflitam sobre os 

acontecimentos.  

Pode-se concluir, como afirma Levy (1994), que a falta da qualidade da 

empatia - falta essa ocasionada pelo regime de Adolf Hitler, foi uma das 

responsáveis pelo Holocausto, pois se a sociedade alemã da época tivesse tido a 

possibilidade de realizar uma compreensão do estado ao qual os perseguidos eram 

submetidos, talvez não conseguiria “vislumbrar-se cometendo tais atrocidades” 

(LEVY, 1994, P. 38). 

Essa prática empática que os museus proporcionam conduzem ao outro 

aspecto que deve ser observado: alguns dos visitantes salientaram a importância 
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que as instituições possuem para ensinar e evitar que tragédias como a do 

Holocausto se repitam. Esse objetivo primordial de educar, que foi tantas vezes 

repetido ao longo deste trabalho, ocorre quando as pessoas se colocam no lugar 

das vítimas. Ao fazer isso, elas se conscientizam da conjuntura passada e tornam-se 

mais flexíveis e sensíveis para lidar com as situações cotidianas que envolvem 

discriminação e preconceito. 

A despeito das discussões sobre como o turismo, por meio dos museus, 

explora as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, bem como 

pode transformá-las em espetáculo, a comprovação, feita pelos próprios visitantes, 

de que esses lugares são capazes de modificar idéias e comportamentos, corrobora 

para evidenciar o grande valor que as instituições aqui analisadas, assim como as 

tantas outras relacionadas ao Holocausto, possuem para as sociedades.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 A velocidade com que ocorrem as mudanças culturais, científicas e 

tecnológicas no mundo globalizado é tão grande que, mesmo após pouco tempo de 

seu lançamento, um produto pode tornar-se obsoleto. Em uma sociedade 

incentivada a consumir, os objetos agora inúteis são descartados e substituídos por 

novos, que em pouco tempo também perderão sua serventia. Assim também ocorre 

com a informação, que com o desenvolvimento dos meios de comunicação e o 

surgimento da Internet, pode ser transmitida de um ponto ao outro do planeta em 

poucos segundos. 

 Se por um lado as inovações tecnológicas facilitam a vida do ser humano, 

pode-se também afirmar que elas têm criado nos indivíduos uma certa aflição, 

causada por um constante medo de esquecer e de perder a sua identidade. A 

necessidade de absorver um número tão grande de instruções e notícias faz as 

pessoas imaginarem que terão que excluir informações antigas de sua mente, para 

dar lugar às novas. Forma-se então a sociedade do esquecimento. 

 Essa cultura do esquecimento, ou de amnésia - como afirma Huyssen (2000), 

tem produzido indivíduos obcecados pela memória e pelo passado. Esse fascínio e 

essa busca incessante podem ser explicados por uma necessidade de manter a 

identidade, de obter um conforto por meio do passado. Por conta disso, o que tem 

se visto nos últimos anos é uma comercialização da nostalgia, a restauração de 

velhos centros urbanos históricos, a criação monumentos e memoriais que 

homenageiam o passado, a propagação da moda retrô e da literatura e mídia 

memorialísticas.  

 A partir dessa valorização do passado, começou-se também a dar préstimo 

aos museus, monumentos e memoriais como lugares de preservação da memória.  

 Um acontecimento histórico que recebe destaque quando se discute a 

questão do passado e da memória é o Holocausto. Este genocídio é considerado 

uma das maiores tragédias do último século, e talvez pela próximidade temporal da 

atual geração, é freqüentemente discutido. 

 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes do Holocausto 

evitavam falar sobre o que havia ocorrido. A dor era muito grande, e havia também a 

vergonha, pois muitas vezes foram acusados de “terem se deixado matar como 
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ovelhas em direção ao matadouro”. Além disso, o mundo ainda estava assolado com 

a grandiosidade da guerra e a Europa, destruída, estava se reconstruindo. No 

período pós-guerra a sociedade não se interessou pela tragédia. 

 Porém, nas últimas décadas do século XX começou a haver um grande 

interesse pelo assunto. Os sobreviventes, neste período em idade avançada, 

começaram a testemunhar, com o receio de que seus depoimentos se perdessem 

após a morte. A sociedade igualmente tinha medo que esses depoimentos nunca 

fossem conhecidos, fazendo com que o acontecimento fosse apagado das memórias 

das futuras gerações. 

 Com a valorização do Holocausto, o tema passou a ser explorado pela mídia, 

por meio de filmes, documentários, seriados de televisão, reportagens de telejornais 

e jornais impressos, além de diversos livros publicados. Foram criados também 

museus e monumentos sobre o assunto. 

 Em uma sociedade que, além de obcecada pela memória, valoriza as viagens 

e o status que elas trazem, conhecer de maneira profunda o Holocausto por meio de 

visitas a museus e memoriais torna-se mais interessante que obter as informações 

nos livros.  

 Atualmente há 61 museus acerca do Holocausto no mundo, e centenas de 

outras instituições que apesar de não o terem como assunto principal, também 

abordam de algum modo a questão do genocídio. Quatro desses museus são 

destacados: O Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, o maior do 

país sobre o tema; o Yad Vashem, principal instituição judaica sobre o genocídio; o 

Museu e Memorial Auschwitz-Birkenau, que durante a Segunda Guerra Mundial foi o 

maior campo de extermínio nazista e é considerado um dos símbolos do Holocausto, 

e por fim, a Casa de Anne Frank, local onde a vítima mais famosa da perseguição 

nazista passou dois anos escondida.  

 Diversos motivos levam as pessoas a visitarem essas instituições, que 

tendem a despertar sentimentos de choque, tristeza, revolta e reflexão, visto a 

barbárie a que remetem. Como já foi mencionando, existe a valorização dos museus 

como lugares de preservação da memória, algo bastante recorrido pela “sociedade 

do esquecimento”. 

 Há diversos grupos de pessoas que visitam esses museus. O primeiro grupo 

abrange os indivíduos que foram afetados diretamente pela guerra, formado pelos 

sobreviventes, pelos soldados e pelos moradores das regiões afetadas pela guerra. 
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O segundo grupo é formado pelos descendentes das vítimas e sobreviventes, bem 

como outros parentes e amigos. O terceiro grupo abarca aqueles que não têm 

relação alguma com as vítimas e/ou os sobreviventes. 

 Para o último grupo supracitado, a razão da visita pode estar na situação 

paradoxal que o Holocausto representa: está fora da capacidade humana 

compreender que uma sociedade tão racional e instruída foi capaz de cometer atos 

considerados tão bárbaros. Por isso, os indivíduos buscam sempre mais 

informações para tentar entender o que ocorreu, mesmo que as que já tenha sejam 

suficientes. Visitar os museus é uma maneira de obter mais conhecimento, porém a 

investigação para a compreensão do Holocausto é incessante. Um outro fator que 

funciona como motivação é a empatia, a qualidade de se colocar no lugar do outro. 

A empatia gera uma identificação com as vítimas, fazendo com que as pessoas 

sintam a necessidade de homenageá-las. 

Homenagear as vítimas é uma das funções que os museus do Holocausto 

desempenham. Cremadas e enterradas em valas comuns, elas perderam suas 

identidades, e deixar que tal acontecimento nunca seja esquecido é como manter as 

suas memórias vivas. Além disso, esses museus e memoriais exercem o importante 

papel de alertar as futuras gerações para que eventos como esse não voltem a 

ocorrer. Essa, aliás, deve ser a principal razão da existência dos museus acerca do 

Holocausto: educar sobre as questões de preconceito, racismo, xenofobia e outros 

tipos de discriminação. A humanidade fica chocada quando se depara com os 

acontecimentos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, entretanto, ainda hoje é 

possível testemunhar perseguições racistas e zonas de conflito no planeta onde 

podem ocorrer genocídios. Em decorrência disso, torna-se essencial utilizar o 

Holocausto como instrumento de ensino para conscientizar a sociedade o quão 

fundamental é conviver com as diferenças. 

Nessa discussão aparece o turismo, atividade que pode ter os museus aqui 

estudados como foco. Como já foi mencionado, é grande o número de pessoas que 

em suas viagens aproveitam a oportunidade para visitar um museu relacionado ao 

Holocausto. A conexão entre a principal função dessas instituições, que é educar, e 

o turismo é direta: ao se deslocar para um ambiente que não é o seu, o turista estará 

lidando com costumes e hábitos distintos, mesmo que seja dentro do seu país. Os 

membros da comunidade receptiva também receberão alguém que não pertence ao 

seu meio, que é diferente. Esta relação estabelecida exige que todos sejam flexíveis 
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para conviver de forma harmoniosa com suas diferenças, o que deve ser ensinado 

nos museus do Holocausto. 

Porém, existe um perigo ao se trabalhar com o Holocausto e o turismo: 

transformar a tragédia de milhões de pessoas em espetáculo, para atrair visitantes. 

Deve-se ter em mente que o principal objetivo desses museus não é gerar lucro, 

renda, empregos ou qualquer outro benefício econômico. É desumano pensar em 

explorar aquela que é considerada uma das maiores tragédias da humanidade a fim 

de se obter um retorno financeiro. Esses museus são úteis à sociedade pelo valor 

que possuem e o sinal de atenção que emitem: que nunca mais aconteçam 

perseguições e genocídios. 

Além do perigo mencionado, alguns desses museus têm recebido críticas 

decorrentes da maneira com a qual apresentam o assunto. São acusados de 

promoverem a “vitimização” dos judeus e desconsiderar ou dar pouca notoriedade a 

outros grupos que foram igualmente vítimas do nazismo. Ou, como acontece com o 

Museu e Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, também são censurados por 

adicionar valores e julgamentos próprios de sua cultura ao evento que se deu em um 

meio distinto. Há ainda reclamações de que a super exploração possa criar 

exageros, chegando a distorcer os fatos, ou até mesmo banalizar os horrores que 

aconteceram. 

Apesar de todas as críticas, não se pode negar que o Holocausto não tenha 

acontecido. As divergências sobre o número de mortes ainda persistem, porém os 

antigos campos de concentração e os relatos dos sobreviventes do genocídio e dos 

que presenciaram tais acontecimentos, corroboram os fatos tantas vezes narrados, 

encenados e discutidos. Não se pode negar ainda a importância que os museus do 

Holocausto possuem para alertar e ensinar a presente e as futuras gerações acerca 

do que o homem é capaz de fazer quando se mantém intolerante, insensível, 

encerrado em si mesmo e nas suas verdades absolutas.  

O turismo, sendo uma atividade que envolve o deslocamento para fora do 

entorno habitual e o convívio entre pessoas diferentes colabora para que mais 

pessoas aprendam sobre o Holocausto e sobre a importância de lidar com as 

diferenças, promovendo uma troca de valores e culturas e o enriquecimento social 

de todas as partes envolvidas. 

Por fim, deve-se salientar que mesmo que a abordagem do Holocausto possa 

parecer repetitiva, em decorrência da freqüência com que é apresentada e 
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representada na mídia, ela ainda é útil. Causa espanto e horror pensar que uma 

sociedade tão racional cometeu crimes tão bárbaros. Contudo, ainda hoje é possível 

ver em alguns lugares do mundo, como em muitos países da África, por exemplo, 

pessoas tão esqueléticas quanto aquelas que aparecem nas imagens do 

Holocausto, o que atesta a continuidade do holocausto social. 
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