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FERREIRA, Scarlaty Horrarah. O TESTEMUNHO DE MULHERES NO MUSEU DO 

HOLOCAUSTO: MEMÓRIA E DISCURSIVIDADE. Dissertação (Mestrado em 

Letras) – Universidade Estadual do Centro-Oeste. Orientadora: (Maria Cleci Venturini). 

Guarapuava, 2021.  

RESUMO 

A pesquisa se insere no escopo teórico da Análise de Discurso derivado, 

principalmente, de Michel Pêcheux e de Eni Orlandi. Apresentamos nas análises as 

relações entre discurso, memória e história, produzidos pelos testemunhos de mulheres 

no Museu do Holocausto de Curitiba. Significamos este Museu como um “lugar de 

memória” que presentifica o passado e institucionaliza memórias sociais, culturais e 

históricas. O recorte analítico incide sobre a exposição “Entre Aspas”, a partir dos 

testemunhos expostos no Museu do Holocausto, dando relevo especial às condições de 

produção do discurso, entendendo que se trata de testemunhos de mulheres judias que 

sobrevieram e vieram viver no Brasil. Colocamos em suspenso os efeitos de sentidos 

sobre as sobreviventes, sobre o Holocausto e sobre a importância da vida, que 

constituem efeitos de sentidos de memórias da morte, que fazem os sujeitos mais fortes. 

A questão de pesquisa que buscamos responder, nesta dissertação, é: Como o discurso 

do/sobre os sobreviventes do Holocausto é engendrado a partir de testemunhas e seus 

testemunhos na construção de memórias em (dis)curso, reforçando a representação dos 

sobreviventes  e suas práticas de resistência ao genocídio e às barbáries do III Reich? E 

como esses testemunhos legitimam/ancoram o Museu do Holocausto de Curitiba como 

um lugar de memória da Shoá? Concluímos que os discursos dos sobreviventes do 

Holocausto são engendrados a partir de testemunhas que contribuem para a construção 

de memórias do Holocausto e reforçam os sentidos em torno dos sobreviventes, 

instaurando um imaginário positivo. Além disso, os testemunhos legitimam/ancoram o 

Museu do Holocausto de Curitiba como um lugar de memória da Shoá, por inscrever 

essas memórias no simbólico. Nesse espaço memorial retornam já-ditos significados, 

arquivados e organizados por meio de testemunhos para que funcionem discursivamente 

constituindo efeitos, dentro de um direcionamento ideológico. Os sujeitos testemunhas 

são apresentados de modo idealizado e heroico. Os discursos testemunhais inscrevem o 

repetível e dão visibilidade a regularidades de funcionamento de um lugar de memória 

que não é artificial, nem natural, nem decorre do acaso, mas sim, do desejo de “fazer 

memória” (VENTURINI, 2009).  

 

Palavras-chave: Testemunho; Memória; História; Museu; Mulheres; Holocausto.  
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FERREIRA, Scarlaty Horrarah. THE TESTIMONY OF WOMEN IN THE 

HOLOCAUST: MEMORY AND DISCOURSE. Dissertation (Master of Letters)-

UNICENTRO - Supervisor: (Maria Cleci Venturini). Guarapuava, 2021. 

ABSTRACT 

The research falls within the theoretical scope of Discourse Analysis derived mainly 

from Michel Pêcheux and Eni Orlandi. We present in the analyses the relations between 

discourse, memory and history, produced by the testimonies of women in the Holocaust 

Museum of Curitiba. We signify this museum as a "place of memory" which 

presentifies the past and institutionalizes social, cultural and historical memories. The 

analytical cut focuses on the exhibition "Entre Aspas", from the testimonies exhibited at 

the Holocaust Museum, giving special emphasis to the conditions of discourse 

production, understanding that these are testimonies of Jewish women who survived 

and came to live in Brazil. We put in suspension the sense effects about survivors, about 

the Holocaust and about the importance of life, which constitute sense effects of 

memories of death that make the subjects stronger. The research question we seek to 

answer, in this dissertation, is: How is the discourse of/about Holocaust survivors 

engendered from witnesses and their testimonies in the construction of (dis)ongoing 

memories, reinforcing the representation of survivors and their practices of resistance to 

the genocide and barbarities of the III Reich? And how do these testimonies 

legitimize/anchor Curitiba's Holocaust Museum as a place of memory of the Shoah? We 

conclude that the discourses of Holocaust survivors are engendered from witnesses who 

contribute to the construction of Holocaust memories and reinforce the meanings 

around survivors, establishing a positive imaginary. Moreover, the testimonies 

legitimize/anchor Curitiba's Holocaust Museum as a place of memory of the Shoah, by 

inscribing these memories in the symbolic. In this memorial space, previously said 

meanings return, filed and organized by means of testimonies so that they discursively 

function constituting effects, within an ideological direction. The witnesses are 

presented in an idealized and heroic way. The testimonial discourses inscribe the 

repeatable and give visibility to regularities of the functioning of a place of memory that 

is not artificial, nor natural, nor does it arise from chance, but from the desire of 

"making memory" (VENTURINI, 2009).  

 

 

Keywords: Testimony; Memory; History; Museum; Woman’s; Holocaust. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] o testemunho vale essencialmente por aquilo que nele falta; 

contém, no seu centro, algo intestemunhável, que destitui a 

autoridade dos sobreviventes. (AGAMBEN, 2008, p. 43) 

 

 Interessamo-nos, na graduação, pelo discurso sobre mulheres, enfocando as 

relações ideológicas e de gêneros, recortando o discurso de e sobre Marielle Franco
1
, 

neste período, o trabalho de conclusão de curso consistiu em colocar em (dis)curso a 

mulher, buscando saber quais paradigmas esta mulher quebrou e quais apagamentos 

permeavam esse discurso e, também, que memórias retornam no eixo da formulação, 

como discurso. Trouxemos, naquele texto, a escrita da História e as lutas femininas ao 

longo do tempo, considerando que apesar de as mulheres terem ocupado lugares 

relevantes e de terem travado muitas batalhas, por vezes, seus testemunhos são 

apagados, por reflexos de uma sociedade patriarcal e machista, que configura a mulher à 

coadjuvante da História, portanto, precisam continuar a luta, buscando igualdade e 

respeito, especialmente, as suas vidas, sempre ameaçadas.  

Para o mestrado, optamos por construir um projeto que enfocasse as mulheres 

que sobreviveram aos campos de concentração, guetos e esconderijos ao longo de todo 

período nazista, não mais como uma questão de gênero, mas sim, um recorte do 

possível, entre tudo que o Museu arquiva e expõe. Construímos arquivo a partir do 

Museu do Holocausto de Curitiba, centrando no testemunho de sobreviventes do 

Genocídio Nazista sob a lente teórica da Análise do Discurso (doravante a AD), fundada 

por Michel Pêcheux (França) e constantemente atualizada, por Eni Orlandi (Brasil) e 

pesquisadores que comungam da mesma teoria.  

Trata-se de um engendramento de memória, uma prática da história e da 

produção de efeitos de sentidos que se dão pelos testemunhos no pós-guerra, partindo 

                                                           
1
 Marielle Franco foi mulher, negra, mãe e moradora da favela da Maré, uma das maiores favelas do 

estado do Rio de Janeiro. Era socióloga, com mestrado em Administração Pública e foi eleita Vereadora 

da Câmara do Rio de Janeiro, pelo PSOL, com 46.502 votos. Foi também Presidente da Comissão da 

Mulher da Câmara. No dia 14/03/2018, numa noite de quarta feira, foi assassinada. O veículo onde estava 

foi alvejado por 13 tiros, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. Marielle Franco se tornou 

tema desse trabalho por conta da grande repercussão que seu nome tomou e, segundo levantamentos da 

Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV Dapp), apenas na rede 

social, Twitter, o caso foi mencionado 567,1 mil, em 19 horas- entre às 22 horas do dia 14 de março, 

minutos depois do crime e às 17 horas do dia 15 de março. 
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do pressuposto de que esses testemunhos constroem representações imaginárias dos 

sujeitos-sobreviventes, como sendo uma memória arquitetada por diferentes 

materialidades discursivas que funcionam como um observatório simbólico da história. 

O Museu desenvolve uma proposta de educação em torno da Memória da Shoá
2
, 

pela valorização das vítimas, lançando “luz sobre o caos”, conforme proposta de Carlos 

Reiss (2018). Com isso, permite e promove discussões abrangentes em torno do 

preconceito, da violência contra as minorias (judeus, muçulmanos, negros e 

homossexuais) perseguidos, presos, torturados e até mesmo mortos, manchando esse 

período da história. Esse se configura como “mais que um museu, uma luta contra a 

intolerância” (MUSEU DO HOLOCAUSTO, 2020)
3
.  

Nesta pesquisa, significamos o Museu como um grande texto constituído de 

efeitos de sentidos, complexo de significações, lugar de ideologia e parte do 

funcionamento da discursividade. Orlandi (2008, p. 111) se refere ao texto como 

“objeto linguístico e histórico”. Desse modo, entendemos ser necessário compreender 

os processos discursivos de constituição do museu, das testemunhas, dos testemunhos e 

da inscrição desses sujeitos no discurso pela língua na História, como parte do 

memorável. O objeto discursivo da nossa pesquisa é, portanto, o testemunho de 

mulheres que o Museu do Holocausto arquiva e organiza como memória, referendando 

um compromisso memorialístico com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

O Museu do Holocausto não é o objeto da pesquisa, mas faz parte das condições 

de produção em sentido estrito e amplo, conforme definido por Orlandi (1999), 

abrangendo o contexto imediato e as condições sócio-históricas do nosso objeto. O 

recorte realizado é a exposição Entre aspas, que se constrói a partir de testemunhos de 

sobreviventes com vistas a destacar a opção pela vida que o projeto museológico 

desenvolve ancorados no lema: “por toda a vida vamos lembrar”
4
.  Optamos por 

construir o corpus a partir o testemunho de mulheres. 

A idealização do Museu fornece para o visitante um vislumbre do que foram os 

campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, permitindo a reflexão em 

                                                           
2 A palavra bíblica shoah (שואה; também transliterado sho'ah e shoa), que significa "calamidade", tornou-

se o termo hebraico padrão para o Holocausto já em 1940, especialmente, na Europa e em Israel. 

(Weissman, Gary. Fantasies of Witnessing: Postwar Attempts to Experience the Holocaust, Cornell 

University Press, 2004, ISBN 0-8014-4253-2, p. 94).  

 
3
 Esse enunciado encontra-se no folder que o museu presenteia o visitante como manobra de divulgação, 

informação e contato.  
4
 Esse enunciado se repete em diferentes materialidades que apresentam o Museu do Holocausto e os 

judeus, constituindo-se, portanto, como uma memória.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornell_University_Press&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornell_University_Press&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0801442532
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torno do período desse histórico, mas, principalmente, focando na valorização da vida 

para que a humanidade aprenda com o passado e deixe que se repitam acontecimentos 

como os dos vivenciados nos campos de concentração e nos guetos. Na relação de 

construção de efeitos de sentidos, efeitos de memória, e testemunhos de guerra, 

refletimos sobre as memórias da guerra como espaço de divisões, de deslocamentos, 

mas também de possibilidade de análise de práticas que funcionam a partir das 

formações imaginárias dos testemunhos.  

As condições de produção destes testemunhos permitem 

ler/interpretar/compreender os discursos sobre os sobreviventes, entendendo que os 

sentidos que deles emanam sempre podem ser outros, como nos ensina Orlandi (2004). 

A memória que percorre estes testemunhos contribui para a produção de sentidos 

referentes às suas vidas, ao período histórico da guerra e pós-guerra. Desta maneira, 

tomamos o que o Museu discursiviza como objeto de pesquisa, entendendo que ele 

funciona como um lugar de memória, que entrelaça a história, a humanidade e a 

sociedade, ressoando o cultural e o simbólico e as possibilidades de significação e 

efeitos de sentido.  

A questão de pesquisa que buscamos responder, nesta dissertação, é: Como o 

discurso do/sobre os sobreviventes do Holocausto é engendrado a partir de 

testemunhas e seus testemunhos na construção de memórias em (dis)curso, reforçando 

a representação dos sobreviventes  e suas práticas de resistência ao genocídio e às 

barbáries do III Reich? E como esses testemunhos legitimam/ancoram o Museu do 

Holocausto de Curitiba como um lugar de memória da Shoá? Com vistas a responder a 

estas questões de pesquisa propomos como objetivo geral discutir o funcionamento das 

testemunhas e dos testemunhos na construção de memórias em (dis)curso, dando 

visibilidade à representação imaginária dos sujeitos-femininos e das práticas de 

resistência desses sujeitos no período do III Reich. Esse objetivo desdobra-se nos 

seguintes objetivos específicos: 

- trazer as definições de museu e o funcionamento discursivo de espaço 

simbólico como lugar de memória,  

- retomar o contexto sócio-histórico do Holocausto, suas práticas, 

funcionamentos e perseguição aos judeus; 

- apresentar e discutir a proposta museológica “Uma luz sobre caos: Educação e 

memória do Holocausto”, de Carlos Reiss, coordenador geral do museu;  
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- enfocar o simbólico sobre o Holocausto, sobre os judeus e sobre a 

contemporaneidade, considerando as condições de produção do museu de Curitiba 

(entrada, Exposição Feitos e Efeitos), cartão de visitação, efeitos do ambiente 

museológico: das cores ao som ambiente.  

- apresentar a Exposição “Entre Aspas”, tratando de sua origem, efeitos e 

objetivos; 

 - teorizar acerca dos conceitos de sujeito, formação ideológica, formação 

discursiva e formação imaginária com base na Análise do Discurso; 

-  formar a rede conceitual em torno de testemunha e testemunho; 

- apresentar a noção de arquivo e, explicitar como construímos arquivo de base 

para nossa pesquisa; 

- colocar em análise a Exposição “Entre Aspas”, discutindo a maneira como os 

testemunhos apresentados direcionam os sentidos para a valorização da vida em 

detrimento da morte.  

A dissertação divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo, vamos tratar do 

museu numa perspectiva discursiva pela noção de lugar de memória, recortando o 

Museu do Holocausto e o seu funcionamento como lugar, destacando as condições 

sócio-históricas do Holocausto; enfocamos o simbólico na construção imaginária do 

Holocausto, dos judeus e da contemporaneidade. E por fim,  apresentamos a proposta de 

Carlos Reiss (Museu de Curitiba) de colocar ‘luz sobre o caos’ por meio da educação.   

O segundo capítulo tem como eixo estruturador a exposição “Entre Aspas” e o 

dizer de si, do outro, construindo a rede conceitual em torno de testemunha e 

testemunhos, o que significa tratar discursivamente de formação discursiva, formação 

ideológica e formação imaginária. Essas noções/conceitos demandam discutir sujeito, 

história e memória e efeitos de sentidos pelo que se repete e pelo que rompe como 

repetibilidade.   

No terceiro capítulo, partindo do conceito de arquivo e seu funcionamento 

teórico-discursivo, destacando como se realizou a pesquisa em torno do Museu do 

Holocausto de Curitiba, dando visibilidade aos recortes dos testemunhos e praticando os 

gestos de análise referente à Exposição “Entre Aspas”. A Análise de Discurso, enquanto 

disciplina de interpretação, foca nas condições de produção, trazemos, em função disso, 

o III Reich e as práticas de tortura e de extermínio desse período sócio-histórico.  

Esta dissertação segue a perspectiva teórica de Análise do Discurso, uma 

disciplina de interpretação que permite explorar o discurso nos mais variados lugares, 
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como o Museu, considerando o que tem sido refutado, transformado, repetido, negado, 

como parte da História, na relação com a produção de memória. Além disso, trazemos 

para o cerne da pesquisa, a construção da memória da Shoá por meio do Museu do 

Holocausto, demonstrando os eventos da História que foram fatores fundamentais na 

construção e idealização do Museu.  

A análise é feita com vistas a responder nossa questão de pesquisa, sendo assim, 

consideramos que os discursos dos sobreviventes do Holocausto são engendrados a 

partir de testemunhas. Essas testemunhas contribuem para a construção de memórias do 

Holocausto, reforçam os sentidos em torno dos sobreviventes como pessoas que 

sofreram demasiadamente, que vivem o presente olhando para o passado e 

principalmente, são sujeitos que valorizam a vida como o bem mais preciso da 

humanidade. Suas práticas de resistência aos mais variados sofrimentos, sinalizam para 

a testemunha como um sujeito que “tendo conhecido os campos da morte, tiveram a 

chance de sobreviver e retornarem ao mundo dos vivos depois da Guerra. (ROBIN, 

2016, p. 238). Os testemunhos legitimam/ancoram o Museu do Holocausto como um 

lugar de memória porque são apresentados sujeitos idealizados, que tem seus discursos 

testemunhais dentro de uma regularidade, características próprias a um lugar de 

memória que não é artificial, nem natural, nem decorre do acaso, mas sim, do desejo de 

“fazer memória” (VENTURINI, 2009, p. 71).  
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CAPITULO I 

 

A memória se enraíza no tempo, no gesto, na imagem, e no 

objeto. (NORA, 1984, p. 9) 

 

 

 

1. DISCURSIVISANDO O MUSEU COMO LUGAR DE MEMÓRIA E O 

MUSEU DO HOLOCAUSTO 

 

  Neste capítulo, definimos museu e o seu funcionamento discursivo como lugar 

de memória, discorrendo sobre o contexto sócio-histórico do Holocausto, 

considerando a Exposição Feitos e Efeitos para mostrar o Museu do Holocausto na 

contemporaneidade, e por fim, apresentando a proposta museológica do museu de 

Curitiba e a construção simbólica dos judeus, do Holocausto. O capítulo estrutura-se 

em quatro partes, quais sejam: 1.1 O Museu como um lugar de memória na 

perspectiva discursiva; 1.2 Condições sócio-históricas do Holocausto. 1.3. Construção 

simbólica sobre os judeus, sobre o Holocausto, sobre a contemporaneidade. 1.4 “Uma 

luz sobre o caos: Educação e memória do Holocausto” proposta museológica. 

 

1.1 O Museu como um lugar de memória na perspectiva discursiva 

 

Tratamos, nesta sessão, do museu na perspectiva discursiva, definindo-o de 

forma mais abrangente, tratando-o como lugar de memória, noção cunhada por Pierre 

Nora (1992) e deslocada para a perspectiva discursiva por Venturini (2009).  Segundo 

Carlan (2008, p. 75, grifo do autor) “o termo museu, é originário do grego mouseion, 

Templo das Musas, filhas de Zeus com Mnemosine, a memória. Local onde abrigava os 

mais variados ramos das artes e ciências”. Porém, segundo Venturini (2009), o museu 

não é apenas um grande arquivo que resguarda a história, pois, na perspectiva 

discursiva, o museu é uma instituição, do que resulta um certo gerenciamento das 

memórias e do acervo.  Segundo Pêcheux (2014), os sujeitos são interpelados pela 

ideologia e atravessados pelo inconsciente. Com isso, os discursos sinalizam para o 

consenso, mas também promovem lutas, contribuindo para a construção do presente 
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baseando-se no passado e encaminhando para um futuro, tal como demonstra o projeto 

“luz sobre o caos”, de Carlos Reiss.   

Venturini (2009, p. 58) destaca a era da comemoração e sinaliza, a partir de 

Catroga (2001) que os museus funcionam “como máquina do tempo”, que presentifica o 

passado e institucionaliza memórias sociais, culturais e históricas. Segundo Robin 

(2016), o passado não é somente um conjunto de fragmentos, que funciona como peças 

de uma vidraça caída no chão. Esse espaço de memória exerce, dentre outras funções a 

de resgatar e de remontar o que faz sentido na formação social, com vistas a dar 

visibilidade o que deve/pode ser preservado.  

O museu funciona a partir dos tempos, sendo que o passado sustenta o presente e 

encaminha para o futuro. Robin (2016, p, 31) destaca que “o passado não é livre. 

Nenhuma sociedade o deixa à mercê da própria sorte. Ele é regido, gerido, preservado, 

contado, comemorado ou odiado”. Entendemos que o passado que está no museu não 

contempla o olhar de um sujeito empírico, mas de um sujeito social, implicado e filiado 

a uma formação discursiva
5
.  Além disso, comemorado ou parte da crítica, o passado faz 

parte fundamental do presente, do que se pode dizer à história que está no museu 

contribui para a compreensão do passado, que é mais do que um ontem, ou de uma 

passagem de tempo, constituindo-se como um observatório simbólico e significativo do 

caráter humano e, portanto, um resgate de memória.  

 Venturini (2009, p. 68) traz Durand (2004, p. 6), segundo o qual o museu “é o 

imaginário de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas” e 

a partir dessa citação define o museu como lugar de memória, tomando essa noção de 

Nora (1984), especialmente, considerando a comemoração e o que diz o historiador 

acerca dessa noção, a qual deveria ser também o lugar da crítica. Teixeira (2017, p. 

933), nessa mesma direção sublinha que o “museu é um espaço ilusoriamente tomado 

como completo, pleno, absoluto, inteiro e concluso”, no qual, a história estaria guardada 

em sua totalidade, taxada como verdade absoluta e intransigível.  

O Museu “seria, então, um lugar que “guarda” tudo que deve/pode ser 

rememorado e que se constitui como o que deve ser lembrado, como materialidade para 

não ser esquecida, cujo objetivo é a preservação da memória pela história” (TEIXEIRA, 

2017, p. 933). Para arquivar o que considera como parte da memória, de acordo com 

Santos (2002, p. 117), os museus atuam como “agências classificadoras”, e desta forma 

                                                           
5
 As noções teóricas que iluminam as análises serão tratadas no capítulo 2, item 2.2 e 2.3.  
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“estão sempre construindo novas narrativas a partir dos objetos que selecionam, sejam 

estes oriundos do passado ou do presente” (SANTOS, 2002, p. 118).  

Segundo Venturini (2009, p. 69), o lugar de memória na perspectiva discursiva 

“legitima por meio de processos de interpelação do sujeito e pelo funcionamento da 

memória discursiva, que atualiza os sentidos e faculta a leitura, a compreensão e a 

interpretação de textos”. Desta forma, o Museu do Holocausto de Curitiba, dentro das 

formações ideológicas que lhes são correspondentes regula aquilo que pode/deve ser 

dito sobre o Holocausto, sobre os judeus e sobre a memória da Shoá.  

Tratamos de memória discursiva, diferentemente do Museu do Holocausto que 

trabalha com uma memória histórica e psicológica. A memória discursiva (PÊCHEUX, 

1999) é uma memória social, que apesar de demolições, anistias, apagamentos e 

substituições sobrevive, pois, faz parte de uma teia que liga língua, história e as 

materialidades nos contextos históricos. Nessa dissertação, a memória discursiva é 

tratada a partir de processos que se realizam pelo trabalho da memória e não se 

relacionam com verdade, realidade ou com o real. Interessam-nos o modo como 

determinados efeitos de sentidos se constituem pela língua na história. 

 Segundo Venturini (2009, p. 70), um lugar de memória, similar ao Museu do 

Holocausto, tem um duplo papel, que seria o de impedir o esquecimento e de promover 

laços de continuidade. O Museu realiza essa prática pela construção de uma memória do 

Holocausto, que funciona como “agente de mudança e transformação, pela preservação 

das tradições”, nesse caso, as judaicas.  

Desse modo, vemos que “na perspectiva discursiva, o lugar de memória não é 

natural, nem artificial” (VENTURINI, 2009, p. 71), sendo assim, os efeitos de sentido 

evocados pelo Museu são da ordem simbólica e partem de uma construção memorial, 

ideológica e funcional. Desta forma, precisamos considerar os acontecimentos 

históricos que resultaram no Holocausto, as condições de produção do Museu do 

Holocausto e os meios de circulação nos quais estão envolvidos os testemunhos, sendo 

que  cada um desses fatores instauram  a discursividade
6
 do Museu.  

Segundo Venturini (2020, p. 25), o museu pode ser “o lugar de lembranças e de 

busca por histórias de pessoas e de espaços que façam sentido não só no passado, mas 

também nas condições de funcionamento em um tempo mais atual”. Neste sentido, o 

                                                           
6
 Orlandi (2004, p. 38) define a discursividade como a intervenção da exterioridade e sua supressão, 

“como tal” na textualidade.  
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museu se significa no presente e possibilita que, por meio de imagens, objetos e 

testemunhos, o passado seja analisado como parte fundamental do presente.  

No jogo do tempo, entre passado, presente e futuro, o Museu é um lugar de 

memória que funciona como arquivo, pois, de acordo com Venturini,  

 

[...] não no sentido estático da institucionalização da memória 

comemorativa, porque não é somente um campo de documentos 

pertinentes sobre um nome ou objeto. [...] mas como objeto cultural 

que representa em si mesmo os conteúdos imaginários dos objetos que 

arquiva (VENTURINI, 2009, p. 67).   

 

 Neste estudo, portanto, recortamos o Museu do Holocausto de Curitiba como um 

lugar de memória, pois, que em sua formulação arquiva e convoca memórias em torno 

do Holocausto, buscando colocar em tela e fazer funcionar o discurso de valorização da 

vida, pois conforme Reiss (2018, p. 206) “embora a imagem da morte seja ainda forte, 

muito mais forte deve ser a imagem da vida”. 

 

1.2 Condições sócio-históricas do Holocausto:  

 

 Conforme Coggiola
 
 (2015), a Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma 

continuação da primeira, pois, seus eventos tiveram características específicas e 

imediatas. Com o fim da Primeira-Guerra Mundial, em 1918, o mundo enfrentava uma 

grave crise econômica e política. Países ao redor do mundo estavam com a economia 

ceifada por conta da Guerra e dos gastos empreendidos nas batalhas, formando um 

cenário caótico de dissoluções. Na Europa, em especial, na Alemanha, iniciativas de 

recuperação da economia eram empreendidas e consideradas. Este período ficou 

conhecido como República de Weimar, dividido em três fases: de 1919-1923 uma grave 

crise econômica; 1923-1929 uma recuperação e estabilização e, por fim, uma nova crise 

de 1929-1933 que culminou na ascensão do Nazismo.  

 De acordo com o historiador Coggiola (2015, p. 30) “depois da crise de 1929, a 

ascensão do nazismo (assim como a consolidação do governo fascista na Itália) 

expressou a instabilidade social e política, que logo se tornou aguda”, pois, com a 

Alemanha passando por uma forte inflação e milhares de desempregados, houve greves 

e lutas nas ruas. Essa insatisfação econômica geral resultou no surgimento do Partido 

Socialista Alemão, o Partido Nazista, com ideologias bem fixadas baseadas em 

nacionalismo, antiliberalismo, anticomunismo e supremacia, liderados por Adolf Hitler, 
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que se utilizou da grave crise econômica para chegar ao poder em 1933, alegando que 

os Judeus que cuidavam do capital financeiro da Alemanha eram os culpados pela crise.   

 Coggiola (2015, p. 85) destaca “o indubitável papel central de Hitler (e de sua 

ideologia racista antissemita, farta e lunática) ficou exposta em Mein Kampf (Minha 

Luta)”, em que defendia uma suposta superioridade da raça alemã (raça ariana) em 

comparação com as demais raças. Desse modo, inferia que os alemães deveriam se 

aproveitar dessa superioridade, criando um império que chamou de “Espaço Vital” 

(Lebensraum, em alemão), com o intuito de explorar outros povos considerados 

inferiores. 

Conforme o mesmo autor, assim que Hitler tomou o poder, instaurou campanhas 

de ódio aos judeus, comunistas e quaisquer que fossem contrários ao seu governo, 

tornando ilegais tais grupos de oposição. Desta forma, tornou-se o principal nome 

político do país, iniciando o Terceiro Reich. Com o apoio do partido nazista, em 1933, 

Hitler passou a por em prática a sua perseguição aos judeus, criando guetos em 

territórios conquistados. A principal ideia era exterminar os judeus, mas antes explorá-

los ao máximo possível.  Em 1939, o Nazismo era uma potência na Alemanha e 

ganhava mais força e mais território a cada invasão. Judeus e outras minorias já eram 

escórias no país, e então, com a invasão dos nazistas na Polônia, mais judeus ao redor 

de toda a Europa passaram a ser alvo também das tentativas de extermínio. 

 Assim, “a Segunda Guerra, começou “oficialmente” em 1º de setembro de 

1939, com a invasão da Polônia ocidental pela Alemanha nazista” (COGGIOLA, 2015, 

p. 57), na cidade de Danzig, alertando o resto do mundo para a capacidade destrutiva e 

incansável do governo Nazista, obrigando outros países a se manifestarem. França e 

Inglaterra declararam guerra à Alemanha, iniciando assim, a Segunda Guerra Mundial.  

O Holocausto foi engendrado e teve ainda mais empenho durante este período, pois 

judeus e outros povos eram forçados a trabalhar nos campos de concentração. Aqueles 

considerados inaptos para o trabalho
7
 eram mortos de imediato, por exemplo, no campo 

de concentração de Auschwitz, “Heinrich Himmler
8
 ordenou a matança imediata 

inclusive de mulheres e crianças judias” (COGGIOLA, 2015, p. 85, grifo do autor). 

Para que o mundo não tomasse conhecimento das obscuridades do governo nazista, por 

                                                           
7
 Dentre os inaptos estão os deficientes físicos, idosos, crianças de colo, deficientes mentais, etc.  

8
 Foi um dos principais líderes do Partido Nazista da Alemanha. Posteriormente, Adolf Hitler nomeou-o 

Comandante do Exército de Reserva e General Plenipotenciário para toda a administração do Reich. 
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muito tempo a chamada “Solução Final” ficou escondida, já que se tratava de um plano 

político e ideológico de extermínio em massa.  

Embora homens e mulheres judeus fossem mortos sem distinção, as mulheres 

sofreram demasiadamente durante o Holocausto, pois, além das dezenas de torturas 

empregadas contra todos de maneira geral: espancamentos, fuzilamentos, doenças no 

cárcere, regime rígido de trabalho e fome severa, muitas mulheres eram estupradas, 

assediadas e obrigadas a se prostituírem nos guetos. De acordo com a Enciclopédia do 

Holocausto
9
, o regime nazista  

 

[...] frequentemente submetia as mulheres, judias e não judias, a 

brutais perseguições que, na maioria das vezes, estavam estritamente 

relacionadas ao sexo das vítimas. A ideologia nazista também 

canalizou seu ódio em mulheres ciganas, soviéticas, polonesas, e 

portadoras de deficiências que viviam institucionalizadas. 

(ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 2020).  

 

 Durante o Holocausto, foram construídos campos de concentração 

especialmente para mulheres, “e outros tinham dentro das suas instalações áreas 

especialmente designadas para as prisioneiras”. Em maio de 1939, a SS (Grupo 

Paramilitar Nazista), inaugurou um campo de concentração especificadamente para 

mulheres, “até a libertação deste campo pelas tropas soviéticas, em 1945, estima-se que 

mais de 100.000 mulheres haviam sido lá encarceradas” (ENCICLOPÉDIA DO 

HOLOCAUSTO, 2020). Em 1942, em Auschwitz-Birkenau, foi construído um 

ambiente ainda maior apenas para mulheres, neste campo, milhares delas morreram sem 

qualquer chance de lutar pela própria sobrevivência, num último ato de resiliência, pois: 

 

Mulheres grávidas e crianças de colo eram sistematicamente 

classificadas como “incapacitadas para o trabalho”, sendo 

prontamente enviadas para “campos de extermínio” onde oficiais 

geralmente as incluíam nas primeiras filas de prisioneiros a serem 

enviados para as câmaras de gás (ENCICLOPÉDIA DO 

HOLOCAUSTO, 2020).  

   

                                                           
9
 A Enciclopédia do Holocausto é uma enciclopédia on-line, publicada pelo Museu Memorial do 

Holocausto dos Estados Unidos, que oferece informações detalhadas sobre o Holocausto e os 

acontecimentos em torno dele. Conta com apoio de múltiplos historiadores na busca por esclarecimentos 

dos fatos da História do Holocausto. A Enciclopédia reúne e organiza um acervo histórico sobre o 

Holocausto. Disponível em: https://encyclopedia.ushmm.org/pt-br.  

https://encyclopedia.ushmm.org/pt-br
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  O grupo de mulheres que sofria, durante o Holocausto era o das judias 

Ortodoxas
10

, por conta das tradições rígidas deste grupo e dos trajes  tradicionais serem 

obrigatórios, elas eram notadas. Segundo Mühlen (2012, p. 19), estas mulheres “eram as 

vítimas favoritas de atos de sadismo durante o massacre”, outra razão dos ataques 

ocorria em função de as  famílias ortodoxas, em geral, serem numerosas o que 

“transformava as mulheres destas famílias em alvos especiais da ideologia nazista” 

(BARLACH, POZE, 2009).  A violência e a perseguição contra mulheres não-judias 

foram severas, incluindo mulheres ciganas que foram mortas em massa em Auschwitz, 

“mataram mulheres portadoras de deficiências físicas, nas chamadas operações de 

eutanásia T-4” (ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 2020).   

 Nos guetos e nos campos de concentração, o sujeitos-femininos eram 

submetidos a trabalhos extremamente exaustivos, não raro, morriam durante a execução 

de tais trabalhos. As judias e ciganas eram “sadicamente usadas pelos médicos e 

pesquisadores alemães como cobaias em experimentos de esterilização, entre outras 

pesquisas cruéis e antiéticas” (ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 2020). Uma das 

violências mais cometidas durante o Holocausto contra as mulheres, era a violência 

sexual, de acordo com Mühlen: 

 

Como se não bastasse, as mulheres deportadas da Polônia e da União 

Soviética para fazerem trabalhos forçados eram sistematicamente 

espancadas, estupradas, ou forçadas a manter relações sexuais com 

alemães em troca de comida e outras coisas. Muitas vezes, as relações 

sexuais forçadas entre as trabalhadoras escravas e homens alemães 

resultavam em gravidez, as mães eram forçadas a abortar, ou eram 

enviadas para darem à luz em maternidades improvisadas, onde as 

péssimas condições de higiene garantiriam a morte do recém-nascido. 

Outras eram expulsas para suas regiões de origem sem nenhuma 

comida, roupa, ou cuidados médicos (MÜHLEN, 2012, p. 20).  

 
 Durante o regime nazista milhões de mulheres foram mortas, não por serem 

mulheres, mas por pertencerem a uma religião ou uma raça que eram consideradas 

inferiores, porém, as mulheres sofreram diferentes tipos de violência por serem 

mulheres, isto é, a motivação pode não ter sido o gênero, mas o gênero forneceu 

subsídio para que estas mulheres fossem usurpadas ao limite, tendo seus corpos 

violados, seus filhos mortos ainda na barriga, em detrimento de seu corpo.  

                                                           
10

 O judeu ortodoxo é aquele que cumpre fielmente os princípios do judaísmo, rejeitando mudanças e 

renovações nos costumes e nos rituais religiosos. No judaísmo ortodoxo, os preceitos da 

Lei Judaica (Halachá) são cumpridos quase sempre à risca como forma de preservar a tradição.  
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 Nas condições sócio-históricas do nazismo, ser mulher judia, cigana, 

Testemunha de Jeová, etc. resultava em morte do que se pode dizer que o lugar ocupado 

por esses sujeitos na formação social era decisivo na sentença de vida ou de morte. No 

enquadramento da hierarquia postulado pelo nazismo, qualquer minoria era considerada 

inferior. No final do plano de execução dos judeus, que firmou o Holocausto, 

 

[...] três milhões de judeus foram assassinados em campos de 

extermínio, 700 mil em caminhonetes (por inalação de gás carbônico), 

1,3 milhão foi fuzilado pelas SS, pela polícia, por milícias auxiliares 

ou até por colaboradores locais das tropas alemãs. (COGGIOLA, 

2015, p. 89). 

 

 

 Uma prova do desejo do Terceiro Reich de colocar em prática o extermínio total 

de judeus, no Holocausto, foi o discurso gravado de Heinrich Müller
11

, em 04 de 

outubro de 1943, no qual o oficial nazista fala sobre a importância fundamental de que 

o que acontecera com os judeus não chegasse ao conhecimento público, direcionando 

para a necessidade crucial de que “esta história não fosse escrita”.  

 Com medo de que os alemães não entendessem suas motivações para a “Solução 

Final”, Muller em 3 horas, tornou claro todos os seus desejos caso eles perdessem a 

guerra com vistas a evitar que os aliados viessem saber de sua baixa conduta moral. 

Em um trecho do longo discurso, o líder da Gestapo, garantiu que apesar da maioria 

presente naquela sala ter visto de 100 a 500 corpos juntos um do outro, seguiriam 

sendo descentes, porque isso os fazia forte e permitia que seguissem na ordem.  

O oficial descreveu todo o evento de extermínio como uma necessidade, por 

acreditar que os judeus tinham de morrer para o bem geral. Para ele, o momento era 

como uma “uma página gloriosa de nossa história que não se escreveu e jamais se 

escreverá, porque sabemos como seria para nós se mantivéssemos os judeus em cada 

cidade, atuando como sabotadores secretos, agitadores e instigadores” (AROD; et al. 

1996, 75).   

A retomada histórica realizada em relação ao holocausto funciona na perspectiva 

discursiva como condições de produção, à medida que ressoam discursos e memórias 

que ancoram a interpretação. Conforme Orlandi (2004, p. 39, grifos da autora) o 

interdiscurso trabalha a exterioridade discursiva pela noção de pré-construído, que 

                                                           
11

 Heinrich Müller, mais conhecido pela alcunha Gestapo Müller, foi o líder da Gestapo, a polícia 

secreta da Alemanha Nazista. Planejou e executou milhares de pessoas no Holocausto. (D. 

Gregory. The 1948 Interrogation of Heinrich Müller. San Jose, CA: R. James Bender, 3 volume.) 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gregory_Douglas&action=edit&redlink=1
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segundo Pêcheux (2014, p. 158) “remete simultaneamente àquilo que todo mundo 

sabe, isto é, aos conteúdos de pensamento do ‘sujeito universal’ suporte da 

identificação e aquilo que todo mundo, em uma situação dada, pode ser e entender, 

sob a forma das evidências do ‘contexto situacional’”.  Discursivamente, então, a 

história contada e datada permite que as lacunas e os furos sejam preenchidos por 

discursos que circularam antes. 

A história, tal como é significada no discurso de Müller (AROD; et al. 1996,) 

funciona como um simulacro, construindo evidências de que os judeus mereciam estar 

nessa condição de animalidade. Orlandi (2004, p. 68) em relação à história esclarece  

que ela não se reflete no texto, mas é tratada no texto em sua materialidade
12

 Para 

ilustrarmos esse funcionamento trazemos Primo Levi (1988), sobrevivente italiano do 

holocausto, que diante de situações que rebaixam e constrangem os judeus pergunta: 

“Isto é um homem?” . Em uma das passagens que ilustram essa condição Levi (1988, 

p. 15) destaque que  

 

Os vagões eram doze, e nós, seiscentos e cinquenta, no meu vagão 

havia apenas quarenta e cinco, mas era um vagão pequeno, [...] 

sofríamos com a sede e o frio, a cada parada, gritávamos pedindo água, 

ou ao menos um punhado de neve, mas raramente fomos ouvidos. Era 

isso mesmo, ponto por ponto: vagões de carga, trancados por fora, e, 

dentro homens e mulheres e crianças socados sem piedade, como 

mercadoria barata, a caminho do nada, morro a baixo para o fundo.  

 

O relato de Primo Levi, destacado na citação acima, não significa como história, 

datada, marcada no tempo, mas em seu funcionamento dentro das condições de 

produção do Holocausto, a partir do texto constituindo efeitos de sentidos pela 

historicidade definida por segundo Orlandi (2004, p. 68) como “[...] o acontecimento 

do texto como discurso, o trabalho dos sentidos nele. Sem dúvida, há uma ligação 

entre a história externa e a historicidade do texto (trama de sentidos nele), mas essa 

ligação não é direta, nem automática, nem funciona como uma relação de causa e 

efeito”.  

 Os efeitos de sentido constituídos no/pelo discurso sobre o Museu do 

Holocausto se sustentam na história, mas não são as datas que importam e sim o que 

significa como não-dito e ressoa como memória, legitimando a existência de lugares 

de memória, como o museu, que presentifica esse período, considerado vergonhoso da 

                                                           
12

 Orlandi (2004, p. 46) diz que a materialidade “nos leva às fronteiras da língua e nos faz chegar à 

consideração da ordem simbólica, incluindo nela a história e a ideologia”. 
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história da humanidade. Com isso, reafirmamos que cada museu, sendo institucional, 

possui uma narratividade, entendida como o modo de ‘contar-se’. Venturini (2021, no 

prelo, p. 10), diz que as narratividades instauram redes de memória por meio de 

movimentos parafrásticos que repetem o mesmo e, possibilitam novos sentidos”.  

 

1.3 Construção simbólica sobre os judeus, sobre o holocausto, sobre a 

contemporaneidade:  

 

Na perspectiva discursiva, os gestos de interpretação se dão porque “o espaço 

simbólico é marcado pela incompletude” (ORLANDI, 2007, p. 2.). Isso significa, que 

interpretamos o “vestígio do possível”, por discursos como forma material, constituída 

a partir de sujeitos divididos e atravessados pela ideologia e pelo inconsciente. Assim, 

não importam os conteúdos, mas os processos discursivos, em que os sentidos não se 

fecham e se alteram de acordo com “as posições ideológicas que estão em jogo no 

processo sócio-histórico, no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas 

(isto é reproduzidas).” (PÊCHEUX, 2014, p. 146). Assim, o museu é um objeto 

discursivo que se abre para diferentes interpretações. Mesmo assim, por ser uma 

instituição, muitas vezes os sentidos encaminham para determinados efeitos de 

sentidos, os quais escapam e instauram o equívoco, como parte do trabalho simbólico. 

De acordo com Orlandi (2004, p. 50-51) “na relação tensa do simbólico com o 

real e o imaginário, o sujeito e o sentido se repelem e se deslocam”. Portanto, para que 

entendamos de que maneira o museu constrói o simbólico em torno do Holocausto, 

discorremos sobre o que vem a ser o simbólico. Mariani (2019) traz Henry (1992) para 

quem “o simbólico é aquilo que na linguagem é constitutivo do sujeito como efeito”.  

 Ao considerar o simbólico na construção do Museu do Holocausto, colocamos 

em análise as formações imaginárias e pensamos no museu do Holocausto a partir do 

que é constitutivo dele, mais precisamente, pelo discurso de/sobre os judeus; pela 

representação imaginária do Holocausto; pelas intervenções e pelo ambiente 

museológico e por fim, considerando o impacto do museu do Holocausto de Curitiba na 

contemporaneidade.  

O Museu do Holocausto de Curitiba (re)conta a história chamando a atenção 

para o fato de serem milhões de vidas perdidas, sem qualquer motivo aparente. Ressalta 

que há uma ideologia que constitui evidências da necessidade de exterminar as 
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minorias, envolvendo quase toda uma sociedade e matando milhões de sujeitos, que 

assim são tomados por se inscreverem na formação discursiva dos judeus, daqueles que 

foram segundo Levi (1988) considerados menos que animais.  De acordo com o 

coordenador geral do Museu do Holocausto, de “alguma forma todos somos 

responsáveis pela Shoá por saber até onde nós fomos e somos capazes de chegar” 

(REISS, 2018, p. 15).   

Para visitar o Museu do Holocausto há um processo burocrático, pois, diferente 

de muitos museus que permitem a visitação sem aviso prévio, este espaço de memória 

(VENTURINI, 2009) trabalha com um sistema organizacional, no qual, o visitante 

precisa fazer um cadastro online. 

 

(Fonte: Print de tela. Disponível em: https://agenda.museudoholocausto.org.br/ )  

 

 Para a entrada no Museu, o sujeito-visitante precisa se identificar, o que garante, 

pelo menos na ordem do simbólico, o controle da organização para fins de cuidado e 

segurança. Os horários de funcionamento do Museu são fixos e as visitações são 

determinadas pela administração que informa e confirma por e-mail o dia da visita e a 

disponibilidade dos guias. Estando no Museu, o processo é igualmente burocrático, um 

funcionário na entrada dá instruções, alerta para as coisas que são proibidas e indica o 

caminho que deve ser seguido.  

De início, o sujeito-visitante recebe um crachá de identificação que contém um 

enunciado amplamente destacado durante toda a visita ao Museu: 

 

https://agenda.museudoholocausto.org.br/
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Fonte: Acervo Pessoal.  

 

O crachá transparente destaca o principal enunciado do Museu: “Por toda a vida 

vamos lembrar”, que está presente nos livros, nos folders e por todo espaço 

museológico, presentificando o discurso sobre a vida e sobre o compromisso de 

lembrar-se das vidas que foram perdidas no Holocausto, sinalizando para o fato de que a 

morte de tantos judeus e outras minorias aconteceu pela indiferença de um grande 

número de pessoas frente ao que estava acontecendo. O número 50 foi meu número de 

visitação, mais uma vez, demonstrando a ordem e o cuidado que o Museu tem com a 

segurança e entrada para a visitação.  

Nesse funcionamento, aproximamos o espaço museu do campo de concentração 

em que os sujeitos eram cuidadosamente controlados e o perigo sempre estava presente. 

Essa aproximação entre o Museu do Holocausto e os campos de concentração deve-se 

ao trabalho do simbólico, em que, pela relação metafórica ressoam no museu os campos 

de concentração. Ilustramos essa aproximação sublinhando a preocupação com a 

segurança que presentifica a perseguição e o medo dos judeus de serem traídos, presos e 

encaminhados para os campos de concentração. O controle em relação aos visitantes 

pode estar dando visibilidade a um passado que retorna no presente e encaminha para 

um futuro.  

A estrela de Davi em pontilhismos, na cor amarela, que se sobrepõe ao nome do 

Museu faz parte da sua construção simbólica, entendendo-se que o simbólico “entra em 

relação com o real e é, na experiência psicanalítica e discursiva, responsável pelas 
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transformações dos sujeitos e do discurso” (VENTURINI, 2009, p. 122).  Pela estrela 

retorna como memória a prática recorrente nos campos de concentração em que os 

judeus eram obrigados a usarem o símbolo hexagrama, desenhada sobre o fundo 

amarelo. Ela se tornou um estigma de exclusão da sociedade e, mais tarde, do próprio 

Holocausto, tendo em vista a rede de pontilhados que rememoram as vidas perdidas, em 

que cada ponto representa imaginariamente uma vida perdida e que precisam ser 

lembradas para que não mais aconteça.  

O real, conforme Venturini (2009, p. 122), relaciona-se com a linguagem de 

maneira contraditória, pois, é caracterizado como o impossível e o possível de dizer, “de 

um lado, a única possibilidade de o sujeito desnudar-se e constituir-se como tal e, de 

outro, a constatação de que a falta e a falha são constitutivas dele, pela impossibilidade 

de captar o real pela linguagem e de nada ser sem ela”. O impossível do dizer resiste à 

simbolização, constituindo-se por isso, como falta, o imaginário e simbolismo do 

Museu do Holocausto se encontram, justamente, nessa falta, nessa impossibilidade de 

dizer ou de representar todos os horrores do campo, ou, até mesmo, de trazer todos os 

testemunhos de pessoas que passaram pelo Holocausto, tornando necessária a 

lembrança na ausência.   

Os acontecimentos durante a guerra são tão pouco críveis, que por vezes, as 

palavras não retratam o sofrimento. Conforme afirma Nestrovski (2000, p. 79), ao dizer 

que a impossibilidade de empreender a tarefa de escrever a Shoá incide no fato de não 

haver um aparato conceitual à altura do evento, pois “sua caricatura deságua na 

afirmação da carência de limites do seu objeto, questionando a impossibilidade de 

representar um acontecimento” que vai além da capacidade imaginária humana de 

significar, tamanho o seu horror. Com isso, destacamos que apesar de muito de ter sido 

falado sobre o holocausto, as testemunhas, diante do vivido se constituem pela 

impossibilidade de tudo dizer, tendo os bloqueios, os traumas, como bem destaca Levi 

(1988), considerando que o lembrar não é capaz de recobrir o vivido.  

De acordo com Pêcheux (2014, p. 146), as palavras não têm sentido fixos, pelo 

contrário, seu significado varia de acordo com os sujeitos e as circunstâncias de 

enunciação. Na relação com o “real”, a construção dos sentidos não é aleatória, faz parte 

do trabalho simbólico, no qual a língua e a história são parte fundamental dos processos 

discursivos. O enunciado que chama a atenção para todas as vidas, pode encaminhar os 

sentidos para o desejo inerente do museu de trazer uma individuação a cada vítima do 



29 
 

Holocausto. Toda a formação ideológica e discursiva do Museu aponta para um 

lembrar-se de cada história de maneira particular, como parte da história.  

Venturini (2009, p. 85) destaca que memória e história são opostas, citando a 

noção de Nora (1992) de que a “história é a reconstrução sempre incompleta do que não 

existe mais”, a memória, pelo contrário, “é da ordem do vivido, está em permanente 

evolução, aberta à lembrança e ao esquecimento”. A história tem um caráter universal, 

“há a voz de todos e de ninguém”, já a memória é coletiva e se enraíza na formação 

social “que se aglutinam em torno de laços identitários”. Desta forma, podemos 

considerar que no museu a memória está enraizada no espaço, nos gestos, nas imagens e 

nos objetos (que também são componentes da história), tudo faz parte do complexo das 

formações discursivas que significam o museu. Desse modo, a memória dos judeus se 

materializa nos discursos em circulação. Por exemplo, na entrada do Museu somos 

direcionados para uma exposição chamada Feitos e Efeitos que celebra judeus 

importantes na História da humanidade, tais como: Clarice Lispector, Albert Einstein, 

Steven Spielberg, Anne Frank, Hannah Arendt, Ruth Arnon, entre outros. 

  

  

(Fonte: Acervo Pessoal, Exposição Feitos e Efeitos).  

 Descrição:  

Os gênios da humanidade costumam ser disputados por grupos que 

reivindicam sua identidade e a reduzem ao único "nós". Caso de Albert 

Einstein, que teria divagado sobre esse costume:  "Se minha Teoria da 

Relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou alemão e a França me 

declarará com cidadão do mundo. Mas, se não estiver, a França dirá que sou 

alemão e os alemães dirão que sou judeu". 

Essa disputa (positiva ou negativa) pela "real" identidade de grandes agentes 

transformadores da humanidade é reducionista e egoísta. 

Suas importâncias não podem ser limitadas a origens ou crenças. Suas 

biografias não podem ser pleiteadas por comunidades de pertença como 
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únicas responsáveis por suas realizações. Somos indivíduos multiculturais e 

plurais. 

As personalidades apresentadas nessa exposição com seus FEITOS E 

EFEITOS, servem a nós e ao mundo. Entretanto, ao observá-las, notamos não 

somente o que tem em comum - são todos judeus - mas o que os difere: a 

infinidade de características às quais a identidade judaica pode se 

combinar e como essa fé e tradição milenares inspiram cada um deles. 
Os indivíduos aqui retratados, muitos deles com rostos conhecidos, são 

judeus das mais diversas nacionalidades, gêneros, classes sociais, cores, 

orientações sexuais, posicionamentos políticos, religiosidade e profissões. 

Enfim, diversos como o Judaísmo é. 

 

 Os destaques da exposição são judeus que fazem parte da cultura universal, 

sinalizando para o sucesso e para os destaques nas mais variadas áreas do 

conhecimento, das Artes e da História. O texto da exposição constitui efeitos de 

sentidos de que, embora esse seja o único ponto de similaridade, são todos judeus, 

podemos compreender que “a infinidade de características às quais a identidade judaica 

pode se combinar e como esta fé e tradição milenares inspiram cada um deles” 

(FEITOS E EFEITOS, 2019). De acordo com Pêcheux (1997, p. 74-75), os processos 

de produção do discurso são feitos a partir de “circunstâncias dadas”, num determinado 

contexto, numa determinada situação. Neste caso, o museu expõe na sua entrada um 

compilado de fotos que reverenciam e relembram judeus que são importantes para a 

história da humanidade. São rostos diferentes, de diferentes nacionalidades que 

pertencem a uma mesma matriz religiosa: o judaísmo.     

Indursky (2011) assinala que os discursos em circulação, tramados no tecido 

sócio-histórico são retomados, repetidos e regularizados, é assim que a memória se 

constrói.  Neste sentido, como sabemos, o Holocausto teve como foco principal os 

judeus que, durante o período nazista, eram considerados inferiores, sem evolução e não 

valiosos ao mundo. Por muito tempo, esse discurso ficou enraizado socialmente, como 

parte da memória social, numa determinada época, em contrapartida, esta exposição- em 

deslocamento - é uma maneira de mostrar que judeus produzem feitos que são valiosos 

para a humanidade, construindo efeitos.  

Da exposição Feitos e Efeitos recortamos três textos-imagens, trata-se de três 

quadros de mulheres importantes para História da Humanidade, que ancoram o que o 

Museu do Holocausto preconizou na exposição: a valorização dos judeus como sujeitos 

de sucesso em diferentes áreas, contribuindo com seus feitos e efeitos para a produção 

do conhecimento em (dis)cursos. Recortamos mulheres, porque embora a exposição 

divulgue amplamente homens e mulheres, nos interessa colocar em foco o discurso 
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desses sujeitos femininos, como parte da construção simbólica que o museu faz dos 

judeus.  

 Os efeitos e efeitos se constituem em discurso considerando a partir de acordo 

Pêcheux (2009, p. 81, grifos do autor) que “a língua se apresenta, assim, como na base 

comum de processos discursivos diferenciados”, sendo assim, os quadros da exposição 

são parte do processo discursivo da construção simbólica do Museu, nos quais, 

processos ideológicos são simulados. Além disso, Pêcheux (2009) mostra que a língua 

tem a sua própria materialidade discursiva, ao analisar um enunciado, devemos 

considerar as condições de produção de determinado discurso, pois, ele não surge no 

vazio, é parte de formação de ideológica, sob condições sócio-históricas, nas quais o 

Museu do Holocausto busca valorizar personalidades judaicas.  

 Uma das personalidades judaicas expostas foi Golda Meir, uma fundadora e 

Primeira-ministra do Estado de Israel. Emigrou para a Terra de Israel no ano de 1921, 

onde atuou no sindicato Histadrut e no partido trabalhista Mapai.  Foi a primeira, e 

única ministra mulher em Israel, foi durante seu governo que houve a Guerra dos Seis 

Dias, fator histórico nos processos envolvidos na construção de uma memória coletiva 

da Shoá, conforme veremos adiante, suas iniciativas eram pela paz em Israel, porém, 

com o advindo da Guerra isso não foi possível, resultando na sua renúncia anos mais 

tarde. Porém, seu legado pela paz se manteve produzindo efeitos, para ela, “não é 

possível apertar as mãos se estivermos com os punhos fechados”. Uma metáfora para 

que as diferenças sejam resolvidas de maneira diplomática, pela paz.  

 

                                   (Fonte: Acervo Pessoal, exposição Feitos e Efeitos).   

Descrição: 
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“Não é possível apertar as mãos com os punhos fechados” 

 

  

 Outra personalidade presente na exposição é Clarice Lispector, um dos mais 

importantes nomes da Literatura Brasileira no século XX. De acordo com sua biografia 

original, escrita por Benjamin Moser, “quando morreu, em 1977, Clarice Lispector era 

uma das figuras místicas do Brasil, a Esfinge do Rio de Janeiro, uma mulher que 

fascinava os brasileiros praticamente desde a adolescência” (2017, p. 7).  

 

(Fonte: Acervo Pessoal. Exposição Feitos e Efeitos) 

Descrição: 

Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.  

 

 O enunciado recortado pelo Museu do Holocausto como parte dos feitos de 

Clarice Lispector é o que recortamos acima e está em uma de suas últimas obras, Perto 

do Coração Selvagem, publicado ainda no ano 1977. Nessa obra, a escritora discorre 

sobre um desejo maior do que a própria liberdade. Numa sociedade regida por disputas 

de poder, a liberdade é um prêmio e uma ilusão, pois, estamos constantemente presos a 

regras e regulamentações. No livro de Lispector, o destaque é a história de uma mulher 

destemida, que entre percalços e dificuldades tenta encontrar-se e firmar-se no mundo, 

não por acaso, a autora, demonstrou durante toda a vida a mesma sagacidade e vontade 

de viver de modo singular e diferenciado. Na perspectiva discursiva, o sujeito se 

constitui pela língua na relação com a História, conforme Orlandi regula o dizer:  

 

[...] como algo que não se dá apenas pela disposição privilegiada de 

um sujeito que, então, poderia ser “livre” e só não é por falta de 

vontade. O que há, [...], é o irrecorrível assujeitamento do indivíduo 
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pela ideologia. Sem submeter-se à língua, pela ideologia, o indivíduo 

não se constitui em sujeito. (ORLANDI, 2007, p. 3) 

 

 Entendemos, a partir do que nos diz Orlandi (2007) que o sujeito em relação à 

língua não pode inventá-la e nem direcionar os sentidos, pois eles escapam e falham. Os 

sentidos, como bem diz Pêcheux (2014) dependem das filiações dos sujeitos e das 

condições de produção. Além disso, para a Análise de Discurso, as análises priorizam 

os processos discursivos e modo como determinados efeitos se constituem. Clarice 

Lispector não encontra significante para seu desejo, pois o que quer “ainda não tem 

nome”, sem nome, sem relação com a língua, não existe na história.   

 Outro texto-imagem
13

 da exposição Feitos e Efeitos é o quadro de Hannah 

Arendt, filósofa e historiadora política, de nacionalidade Alemã. No contexto sócio-

histórico, Arendt contribui diretamente para a construção de uma memória da Shoá, um 

de seus trabalhos mais importantes foi “Eichmann em Jerusalém - Um Relato sobre a 

Banalidade do Mal” - a filósofa esteve in loco no julgamento de Eichmann e publicou 

uma série de artigos para a revista The New York Times, tratando deste acontecimento 

histórico que estava sob os holofotes do mundo todo.  

 

Fonte: Acervo Pessoal. Exposição Feitos e Efeitos. 

 

                                                           
13 A noção texto-imagem foi desenvolvida por Venturini (2009) e se define assim devido ao seu 

funcionamento como texto que encaminha para discursos. Dentro do texto-imagem funciona outra noção: 

o enunciado-imagem. Essa noção tem um funcionamento interdiscursivo e, segundo Venturini (2009, p. 

136), “um mesmo enunciado-imagem forma uma nova cadeia significante e faz com que se instaurem 

o equívoco”.  
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Descrição:  

Poder e violência são opostos; onde um domina violentamente, o outro está 

ausente.  

  

 O discurso de autoria de Arendt contempla uma dada condição sócio-histórica, 

que é, nesse caso, o julgamento de Eichmann, os horrores que podem resultar da união 

entre o poder e a violência. De frente para o homem que se constitui como o 

responsável por milhares de mortes, pode visualizar a incredulidade diante da figura que 

não condizia com o “monstro”. Se o mau não tem rosto, ali, ele tinha, ao menos, uma 

relativa face dimensional. (ARENDT, 2018, p. 14,15), daquilo que a autora caracterizou 

como a “banalidade do mal” de um homem que detinha poder. De acordo com Pêcheux 

(2015, p. 26), o poder “aparece, efetivamente, ora como um objeto adquirido, [...], ora 

como um ato performativo a se sustentar, ora como novas relações sociais a serem 

construídas”, isto é, o poder é parte da estrutura social e, portanto, determinante em 

momentos de crise, de guerra, de violência.  

O que ressoam nos discursos apresentados é que eles reforçam aquilo que o 

Museu do Holocausto apoia e sustenta: a paz, o desejo por algo além da liberdade e a 

construção de uma sociedade em que poder e violência não estejam juntos. 

Discursivamente, a exposição celebra os feitos dos judeus, apontando para uma 

valorização destes sujeitos e a capacidade de construir/ser relevante na formação social. 

Essa exposição instaura efeitos de valorização e, de contraposição ao discurso nazista, 

pois mostra o outro lado de uma história que, até então, estava para o lado dos nazistas, 

nesse sentido Levi (2018, p. 2) destaca:  

 

[...] os membros da SS se divertiam a avisar cinicamente os 

prisioneiros: ‘Seja como for que esta guerra acabe, a guerra contra vós 

fomos nós a vencê-la; nenhum de vós ficará para dar testemunho, mas 

mesmo se algum escapar, o mundo não acreditará nele. Talvez haja 

suspeitas, discussões, investigações dos historiadores, mas não haverá 

certezas, porque nós vamos destruir as provas juntamente convosco. E 

mesmo que alguma prova ficasse, e algum de vós sobrevivesse, as 

pessoas diriam que os fatos que vós contais são demasiado 

monstruosos.  

 

O que diz Levi mostra o desastre decorrente da junção poder e violência; a 

devastação, o controle do dizer e o funcionamento de uma ideologia cerceadora. Trata-

se de práticas de extermínio que se sustenta pela ideologia, sinalizando, junto com 

Pêcheux (2009, p. 135), “só há prática através de e sob uma ideologia”, sendo assim, 
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construção simbólica do museu nessa exposição de feitos e efeitos dos judeus pode ser 

da ordem do inconsciente, mas não deixa de ser ideológica, conforme explicita 

Mittmann,  

 

O sentido não nasce da vontade repentina de um sujeito enunciador. O 

discurso tem uma memória, ou seja, ele nasce de um trabalho sobre 

outros discursos que ele repete, ou modifica. Essa repetição ou 

modificação não é necessariamente intencional, consciente, nem 

imediata [...] Ao contrário, pode ser oculta ao sujeito enunciador. 

(MITTMANN, 1999, p. 272) 

 

Antes de entrarmos no Museu, há uma área de convívio, na qual há algumas 

obras expostas. Vemos a entrada do museu e o seu funcionamento pelo simbólico, tendo 

em vista a composição do museu. Nessa composição, ressoa o holocausto pelas cores 

pretas, pela penumbra e isso faz com que o visitante ‘visualize’ o campo de 

concentração, via o funcionamento do imaginário que depende da filiação ideológica 

desse sujeito. Trata-se de construção de metáforas, pelas quais os sentidos que retornam 

são parte da interpretação do sujeito-visitante. Vemos nesse trabalho da linguagem a 

relação com o real/imaginário/simbólico, constituindo efeitos de realidade, como se 

fosse possível estar novamente no campo de concentração.  

Nesse trabalho, tratamos de um real que, para Pêcheux (2015, p. 43), é 

“constitutivamente estranho à univocidade lógica, e um saber, que não se transmite, não 

se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe produzindo efeitos”. No espaço 

museológico, o que se instaura como efeito é a melancolia e a reverberação. Alguns 

quadros representam os campos, as grades que mantinham os presos, as camas lotadas 

de pessoas amontoadas, as chegadas às estações de deportação que separavam famílias. 

 De acordo com Orlandi (2004), a língua significa enquanto texto, mas, também, 

por categorias imagéticas, neste sentido, o Museu prepara o caminho do sujeito-

visitante, para que ele, num gesto de interpretação possa significar a partir do que 

visualiza, os caminhos que os sobreviventes trilharam. Mais do que relatar, é preciso 

presentificar.   
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(Fonte: Acervo Pessoal. Área Externa do Museu do Holocausto). 

 

   Um desses textos-imagens é uma materialidade que se apresenta em ferro e está 

na entrada do campo de concentração de Auschwitz, com o famoso enunciado, 

amplamente divulgado pela História, parte da memória do Holocausto: “O trabalho te 

liberta” (Arbeit Macht Frei, em Alemão). Este campo foi o principal centro de 

extermínio do Holocausto e, lá os prisioneiros eram enganados desde o portão e o 

principal mecanismos se centrava no discurso pelos quais se constituem evidências 

decorrentes da ideologia. Os alemães acenavam com a possibilidade de liberdade a ser 

conquistada pelo trabalho, mas essa liberdade, para muitos, nunca chegou.  

 

(Fonte: Acervo Pessoal, Área Externa do Museu do Holocausto). 
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Desde o momento inicial da guerra até o momento da “Solução Final” o discurso 

que circula e continua a fazer sentido é que os campos, durante a guerra, eram de 

lugares de trabalho. Judeus e não judeus eram levados para trabalhar em fábricas de 

munição e de artigos usados na guerra de maneira geral. Nesses lugares, a morte era 

velada, escondida para que não houvesse rebelião ou pânico, assim, os prisioneiros eram 

enganados, pois lhes diziam que estavam se encaminhando para o banho, mas estavam 

sendo encaminhados para as câmaras de gás.  Em outras ocasiões os nazistas pediam 

para que os prisioneiros ajudassem a recolher neve e então eles eram fuzilados pelas 

costas. Havia também as mortes motivadas por experiências genéticas, tendo em vista 

que as lideranças alemãs buscavam a supremacia racial. Bauman (1998, p. 9) considera 

que, por tudo o que ocorreu, o Holocausto foi um “crime horrendo perpetrado por gente 

iníqua contra inocentes. Um mundo dividido entre loucos e vítimas indefesas, com 

muitos outros ajudando as vítimas quando podiam, mas a maior parte do tempo 

incapazes de ajudar.”.  

Nessa direção, vale sublinhar, ainda a partir de Bauman (1998) que de um lado 

os assassinos matavam por obsessão e, do outro, as vítimas, que apesar de serem 

maioria não revidavam. Sabiam, segundo Bauman (1998) que suas mortes se deviam ao 

fato dos alemães compreenderem que os judeus eram em maior número e, também, 

bastante fortes. Houve um empenho grande para que a morte dos milhões de judeus 

fosse uma realidade e conforme Reiss (2018, p. 128), “a violência transformara-se numa 

técnica minuciosamente arquitetada e, como todas as técnicas, puramente racional”. 

O percurso de entrada no museu é linear, mas os sentidos apresentados nele não 

são. Quando se caminha pelo trajeto arquitetado pelo museu, o sujeito-visitante é 

envolvido e conduzido, cada vez mais, para o simulado (no imaginário) interior de um 

labirinto de horror e de vasto conhecimento de dor e morte. O que se verifica é que não 

são somente resquícios, resíduos da Shoá que estão ali expostos. Há recriações, leituras, 

traduções artísticas que se inscrevem nesse espaço, como instalações, esculturas, vídeos. 

etc.  

O ambiente museológico
14

 do holocausto, representa, na ordem do simbólico e 

do imaginário, a morte, o sofrimento por meio da escuridão e por esse ambiente os 

campos de concentração desde a cor ambiente, na qual o preto predomina, simbolizando 

a morte e o luto, até a temperatura, mesmo artificial que é gélida como um inverno 
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 Importante ressaltar que não tivemos permissão para tirar fotos do interior do Museu.  
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europeu. Tudo é gerido para causar efeitos de sentido que lembram a morte, a tristeza, e 

a angustia das pessoas que passaram pelo Holocausto.  

Na análise discursiva, os sentidos não têm significado fixo, só podem ser 

constituídos a partir das condições de produção e ainda assim, mudam de acordo com a 

formação ideológica de quem interpreta, pois, “o sentido nunca é dado, ele não existe 

como produto acabado, resultado de uma possível transparência da língua, mas está 

sempre em curso, é movente” (FERREIRA, 2001, p. 22). Portanto, quando falamos em 

sentidos provocados pelo Museu, falamos de efeitos de sentido, que em condições 

sócio-históricas, retornam no eixo da memória as estações de trem que deportavam as 

pessoas para o campo, há malas de viagens de uma extremidade à outra que dão um tom 

fúnebre e triste ao cenário. A música de fundo é um violino que dá as nuances sonoras 

de morte, neste contexto, o elemento sonoro é parte da construção simbólica, pois, todas 

as músicas são composições feitas nos guetos e campos de concentração durante a 

guerra.  

Na parte interna do Museu, podíamos ouvir os depoimentos de sobreviventes e 

de pessoas que ajudaram judeus, visualizar mapas de fuga e de deportação da Segunda 

Guerra, observar pertences de pessoas que estiveram nos campos, como por exemplo, 

há a réplica de Violino Stradivarius original da década de 1930, que pertenceu a 

Mordechai Schlein, um menino de 12 anos - único sobrevivente de sua família depois 

de um ataque nazista em 1941. Violinista, o menino foi ouvido por um grupo de 

alemães que não sabiam que ele era judeu e convidado a tocar no bar que frequentavam, 

em Ovruch. Quando não estava tocando, escondia explosivos na caixa do violino e 

depois estocava no porão do bar. Motele advertiu os oficiais da SS por semanas, até que 

teve o sinal verde para levar a cabo seu plano: em 1943, depois de tocar como sempre 

fazia, acendeu o pavio, correu e viu o bar explodir com os nazistas dentro. Morreria dois 

anos depois, em combate. Em 2009, num evento muito emocionante, o violino dele foi 

tocado, em Jerusalém
15

. 

Os efeitos produzidos pelo museu são uma forma de exposição de seu discurso, 

na qual, evidencia-se a ideologia e a formação discursiva do Museu do Holocausto, 

como um que celebra a vida sem esquecer-se da morte. Ainda de acordo com Pêcheux 

(2014, p. 161) o sentido se constitui em cada formação ideológica, nas relações que tais 

                                                           
15

 Essas e outras histórias podem ser ouvidas em terminais com arquivos de áudio ao longo do museu. 

Também disponíveis para visualização virtual no site do Museu do Holocausto; 

https://www.museudoholocausto.org.br/depoimentos/ . 

https://www.museudoholocausto.org.br/depoimentos/
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palavras, expressões ou proposições mantêm com outras palavras, expressões ou 

proposições da mesma formação discursiva, sendo assim, os elementos que há na 

construção do museu estabelece relações de contraste entre a vida e a morte, a guerra e 

o pós-guerra. 

De acordo com Venturini (2020, p. 34), “o museu só existe se houver uma 

sustentação pela história e pelo simbólico”, e ainda mais, precisa se inscrever na 

História de forma que sua narratividade “sustente, legitime e emocione os sujeitos em 

formação social”, neste sentido, o museu de Curitiba cumpre com a sua função de 

permitir a reflexão em torno do Holocausto, arquitetando e promovendo uma 

valorização dos judeus.  

O Museu alicerça-se na História e articula sua narrativa para empreender efeitos 

no nosso presente, embora o Holocausto seja parte do passado, ainda é imprescindível 

em nossos dias a discussão e a reflexão em torno dessa prática, que é contemporânea, 

tem do vista que na sociedade ainda é comum discursos similares aos que levaram ao 

Holocausto, notadamente, os que vêm dos negacionistas. De acordo com um 

mapeamento feito pela antropóloga Adriana Dias (UNICAMP) há 344 células Nazistas 

no Brasil, em entrevista ao jornal Made For Minds (2020), ela alertou não só para o 

crescimento de células, mas, também, para o número de adeptos que, segundo ela, “há 

seis meses os engajados nesses grupos não passavam de 5 mil no Brasil, agora já são 

cerca de 7 mil.”  

 O crescimento dos números faz ver um alarmante cenário que possibilita a 

repetição da história. De acordo com Nascimento, professora estudiosa da memória da 

Shoá, cada vez mais temos: 

 

Cemitérios judaicos violados. Sinagogas e instituições israelitas alvo 

de depredação, vandalismo e terrorismo. Livros, filmes, caricaturas e 

até congressos de intelectuais negando a Shoah. Grupos de 

neonazistas e simpatizantes da intolerância em manifestações públicas 

do seu ódio irascível. Esse não é o panorama da Alemanha nazista sob 

o comando de Hitler e seus asseclas, mas algumas manchetes que têm 

lugar na mídia contemporânea. (NASCIMENTO, 2007, p. 89) 

 

Desta forma, se cresce o número de simpatizantes, cresce enormemente o 

número de discursos de ódio que circulam essa filiação política e ideológica, o que torna 

ainda mais real a importância do trabalho do Museu do Holocausto, que 

institucionalmente age “contra a desumanização nazista, humanizando as vítimas e 

ressaltando a vida” (FOLDER MUSEU DO HOLOCAUSTO, 2020). Poulot (2013, p. 
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11) diz que o museu como uma instituição central, se constitui por meio de uma história 

complexa, por mexer com a memória através do tempo, por remontar o passado, 

suscitando a discussão no presente, sendo parte do contemporâneo. De acordo com 

Agamben  

[...] o contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo 

como algo que lhe concerne, então cessa de interpelá-lo, algo que, 

mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a ele. 

Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas 

que provém do seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 64). 

 

 O contemporâneo procura dentro do seu tempo a obscuridade, está em constante 

reflexão e análise, pois, “dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-

lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a 

história” (AGAMBEN, 2009, p. 72). Assim, o Museu do Holocausto, em sua 

idealização e construção faz parte de um processo complexo que busca relembrar e 

construir memórias sobre o Holocausto, a fim de educar e transmitir às gerações para 

que jamais ocorra novamente, para que seja um alerta, um precedente, um lembrete e 

não uma realidade vigente. Que fique, pois, nas linhas do passado para que possamos 

aprender com ele e não o repetir.  

 

1.4 “Uma luz sobre o caos: Educação e memória do Holocausto” proposta 

museológica: 

 

Nesta parte final do capítulo, apresentamos a obra “Uma luz sobre o caos: 

Educação e Memória do Holocausto” (2018), publicada por Carlos Reiss, coordenador 

geral do Museu do Holocausto de Curitiba, na qual o autor apresenta os fatores 

históricos, as dificuldades, as expectativas envolvidas nos processos de construção da 

proposta museológica.  

O Museu do Holocausto, em Curitiba, foi fundado em 2010 e inaugurado em 

novembro de 2011, “recebe semanalmente cerca de 700 pessoas, entre adultos e alunos 

de escolas públicas e particulares, num espaço de 400 m²” (FOLDER DO MUSEU DO 

HOLOCAUST0, 2020).  De acordo com Carlos Reiss (2018) o museu foi sendo 

significado como espaço que funciona como ferramenta pedagógica, fornecendo e 

organizando materiais didáticos, curadorias, exposições, e ações educativas com o 

propósito de ensinar sobre o Holocausto. O museu nasceu da necessidade de transmitir 
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o Holocausto às gerações futuras, não mais como uma história sobre o Holocausto que 

traçaria uma retrospectiva histórica, mas sim, trazer à luz o longo processo complexo da 

construção da memória da Shoá.   

 Segundo Reiss (2018, p. 13), era necessário “uma concepção teórica consciente, 

embasada, e forte o suficiente para servir como norte pedagógico”, que presentificasse a 

memória da Shoá. O Museu é a primeira instituição brasileira que “uniu eixos de 

memória, educação e pesquisa com uma proposta metodológica permanente” (REISS, 

2018, p. 12), que fosse capaz de abraçar a ideologia pautada na educação promovendo 

atividades de reflexões de sensibilização acerca do real sobre o Holocausto. Para Reiss 

(2018, p. 14), “a educação não é uma receita de bolo, seguida a risca em todas as suas 

técnicas e ingredientes”. Com isso, dá visibilidade à originalidade do projeto e aos 

fundamentos que ancoram a sua organização e funcionamento, sinalizando que se trata 

de um projeto pautado em pressupostos teóricos e analíticos concretos parte de um 

processo gradativo de educação e memória.  

O mesmo autor destaca que contar as memórias que envolvem este período da 

história é um trabalho teórico e ao mesmo tempo ideológico. Muito tem sido feito pelo 

Museu do Holocausto de Curitiba no esforço de ajudar as pessoas a compreenderem 

este capítulo da História, arquivando, organizando e expondo testemunhos de 

sobreviventes; trabalhando pedagogicamente em torno de uma educação do Holocausto 

funcionando como um lugar de memória. O Museu do Holocausto constrói arquivo a 

fim de arquitetar uma memória do Holocausto, do próprio povo judeu e das testemunhas 

do período, no que eles consideram como uma forma de historicizar a vida no 

holocausto e de dar visibilidade à vida continua. Vale destacar que na produção dos 

discursos, sua construção e sua formulação é igualmente ideológica, tal como seus 

formadores. 

Essa instituição museológica vê como uma urgência transmitir o ensino da Shoá 

e os relatos das testemunhas adiante para as futuras gerações, a justificativa dada é que 

esses sujeitos não viverão para sempre biologicamente, mas precisam estar presentes 

como memória na formação social. É nesta perspectiva que se estabiliza a proposta do 

Museu: ser/trazer “uma luz sobre o caos” iluminando esse momento considerado um 

período obscuro, pautado por silenciamentos, apagamentos, trazendo equívocos e 

deslocamentos.   

O museu possui três eixos de formulação: educação, memória e pesquisa. Para 

cumprir com cada um deles, trabalha em torno do ensino da Shoá, resgata e engendra 
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memórias em torno dos sobreviventes do Holocausto e disponibiliza em seus meios 

materiais que podem ser utilizados para pesquisa, que podem ser observatórios 

analíticos.  

O ensino do Holocausto, propriamente dito, não é um caminho livre, ele enfrenta 

dificuldades e dilemas e o principal obstáculo vem do negacionismo, daqueles que 

negam o holocausto e reforçam o nazismo, reforçando o discurso de que ‘ninguém vai 

acreditar no que aconteceu nos campos e nos guetos. No Museu, um dos maiores é 

anseios é que o Ensino do Holocausto se torne um componente obrigatório no 

componente curricular, promovendo reflexão e análise sobre os fatos ocorridos, e uma 

prática mais realista, isto é, “uma espécie de experiência sensorial com o genocídio” 

(REISS, 2018, p. 19). O objetivo era arquitetar contato com o que se incidiu, para que o 

Holocausto nunca se reproduza novamente, com uma perspectiva humanista e de 

inclusão.  

 A expectativa do Museu é que, aos poucos, se tire o caráter místico e sagrado de 

ensinamentos já pré-concebidos da Shoá, pois, assim, torna possível que eles mudem, se 

adaptem e fortaleçam o diálogo com o restante do mundo, afinal, “podemos ser a última 

geração que escutou sobreviventes do Holocausto” (REISS, 2018, p. 25), tornando 

ainda mais forte a necessidade de se lutar para que as futuras gerações se comprometam 

a resistir também, contra a barbárie, contra o racismo e a xenofobia. O trabalho é 

ideológico para fins pragmáticos.   

 Na perspectiva do Museu, os horrores dos campos de concentração merecem 

uma atenção redobrada, começando com o objetivo de educar, neste sentido, buscam 

um método eficaz para  

 

[...] representar e falar da Shoá nos dias de hoje, com os nossos 

desafios conhecidos e na iminência do desaparecimento dos últimos 

testemunhos vivos da barbárie. [...] historiciza a memória e propõe 

estratégias educacionais para o ensino da Shoá. Ao contrário de 

perspectivas mais excludentes e conservadoras, há diálogo entre o 

particular e o universal e entre a história e a educação. (REISS, 2018, 

p. 28).  

 

 O discurso que circula sobre o Museu não desconsidera que vem da História, 

pelo contrário, os acontecimentos datados apresentam os conteúdos e nesse museu esses 

conteúdos são trabalhados em favor de uma proposta educativa. Segundo Veyne (1999, 

p. 11), “o campo da história é, pois, inteiramente indeterminado, com uma única 

exceção: é preciso que tudo o que nele se inclua tenha, realmente, acontecido”, do 
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contrário é ficção. Sendo assim, ao narrar a história que existe para fins pedagógicos, é 

impossível retirar desta relação a memória, a identidade e o real, pois, não existe uma 

educação histórica sem que ela esteja atrelada à memória e à verdade. Reiss (2018, p. 

39), reitera, “não se pode de forma alguma renunciar ao passado nem a memória, sob o 

risco de tornar uma educação inumana”. Transformando lembrança em memória é que 

possibilita educar para as lições do Holocausto.  

O desafio, para Reiss (2018), está na transformação do testemunho traumáticos 

dos sobreviventes em memória, com o objetivo de compartilhá-los como memória 

coletiva do povo judeu - e, futuramente, numa memória coletiva para a humanidade.   

Esta missão deu-se inicio no fim dos anos 1940, quando se concluiu na perspectiva de 

muitos historiadores que falar disso faz parte de um “dever da memória”, para que 

difundisse os testemunhos em uma memória.  

Para trazer a luz sobre o caos, era necessário ouvir aqueles que sobreviveram. 

Ao trazer para a discussão a significância dos testemunhos, Reiss (2018) propõe um 

olhar para quem são estes sujeitos a quem é dado a palavras “sobreviventes”. Para 

chegar neste termo, Reiss (2018) descreve que o caminho foi lento e gradativo, 

envolvendo aspectos dos mais variados campos: políticos, históricos e sociais do Estado 

de Israel e de todos os judeus fora do berço. Para Reiss,  

 

[...] foram necessários marcos suficientemente poderosos para que os 

paradigmas negativos de recordação do Holocausto fossem dissipados 

e uma consciência coletiva global fosse criada sobre a importância de 

“lembrar e não esquecer” (REISS, 2018, p. 69) 

 

 Ao longo História foi se criando um tipo de memória coletiva institucionalizada 

que mesclou o Holocausto e a vergonha, de acordo com Reiss (2018) e isto se deu por 

conta da impossibilidade imediata e proativa de transformar o Holocausto num evento 

de memória coletiva em nível educacional. Pois, “o abalo pessoal de cada vitima e a 

comoção em si pode ser considerados fatores, mesmo que secundários, que atrasaram 

esse processo” (REISS, 2018, p. 47). Isto quer dizer que a vergonha social diante dos 

sobreviventes impossibilitou que houvesse testemunhos, e mesmo os que sobreviveram 

demoraram a querer falar sobre o ocorrido, incrédulos de serem merecedores ou 

sentindo-se culpados por não terem feito mais para que outros também conseguissem.  

Para Reiss (2018, p. 48) os sobreviventes tiveram que lutar e resistir também 

fora dos campos por conta de uma cultura designada e establishment que os tratava 
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como “ovelhas que sobreviveram ao abate”. Eles passaram a ser objeto de crítica e 

vergonha, para que fosse efetuado um afastamento da “diáspora”. Neste sentido, 

Avraham Milgram, professor e historiador do Yad Vashem 
16

 explicou o porquê desta 

vergonha, dizendo que havia um choque entre os Judeus de Israel (velhos) que lutaram 

contra os domínios de supremacia em detrimento dos Judeus (novos) que sobreviveram, 

segundo o Historiador. 

 

O oposto dele (sobrevivente) era cidadão israelense que lutou, venceu, 

foi combativo, corajoso, altivo, que dizia: ‘nós quando fomos 

ameaçados, olha como lutamos; vocês são produto de tudo que há de 

errado na Diáspora, vocês são uma aberração na Diáspora; até o amor 

próprio vocês perderam. Amor próprio para se defender, para tomar 

uma atitude que se espera de um ser humano em geral quando é 

ameaçado, atacado. (GHERMAM, 2011, p. 11).  

 

A entrevista com Milgram ainda continua, com o Historiador dizendo que essa 

mentalidade negativa fez com que muitos judeus se escondessem, e, portanto, 

escondessem o que lhes havia ocorrido, como quem coloca a cabeça ‘debaixo da terra’, 

pois não há nenhuma vontade em pertencer a um grupo repleto de estereótipos como: 

coitados, humilhados, desistentes, entre outros.  

Segundo ele, isso só veio a mudar em 1961, no processo de Eichmann
17

, pois 

havia neste caso, muito mais visibilidade, àquela que foi dada pela televisão e pelo 

rádio.  Nesta configuração, muitos poderiam ouvir. Com tal julgamento, as verdades 

sobre as atrocidades cometidas durante o Holocausto vieram à tona e muitos ficaram 

sabendo dos horrores do que acontecera, pois, até então, havia uma barreira de negação 

dessa história dos sobreviventes: muitos judeus alegavam que não era a narrativa que 

pertencia a eles e que muito menos interagia com a consciência histórica deles. Esta 

barreira social criou um desinteresse ideológico em Israel de cultivar e desenvolver uma 

memória a partir das lembranças dos sobreviventes, muitos braços marcados pelos 

campos existiam em Israel, mas, mesmo assim, reinava um profundo silêncio de 

negação.  

Diante desse confronto ideológico entre o novo e o velho judeu, a única 

perspectiva que foi influente em Israel, berço judeu, é a do Heroísmo, pois, nesta visão, 

                                                           
16

 Yad Vashem é o memorial oficial de Israel para lembrar as vítimas judaicas do Holocausto. Foi 

estabelecido em 1953 através da Lei Yad Vashem passada pela Knesset, o Parlamento de Israel. 
17

  Em 11 de abril de 1961, começou em Jerusalém o julgamento de Adolf Eichmann, responsável durante 

a 2ª Guerra pela deportação de centenas de milhares de judeus para campos de concentração, uma das 

testemunhas algozes que trataremos mais tarde.  
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a única mensagem possível da Shoá era a de destacar o papel da minoria de jovens que 

levantaram armas em detrimento daqueles, em maioria, foram mortos “como rebanhos 

indo para o abate” (REISS, 2018, p.52). Isto é, mais uma vez, o merecido destaque era 

para aqueles que lutaram, em detrimento dos que estiveram em campo, considerados 

passivos aos nazistas e que, obedientemente, tivessem aceitado a morte, o trabalho 

escravo e todas as condições sub-humanas dos campos de concentração. Chamados de 

Sionistas, segundo Reiss (2018) aqueles que negavam a Diáspora, ‘queriam normalizar’ 

o que havia acontecido e, portanto, tinham outra percepção do presente (negando), e do 

futuro (escondendo) os horrores dos campos e da Guerra.  

Os que lutaram, e mantiveram uma linha de resistência frente aos nazistas, 

certamente são extremamente importantes para tratar do Holocausto, e é, na perspectiva 

histórica trazida por REISS (2018), prova disso é que em 19 de Agosto de 1953, o 

Parlamento Israelense promulgou a lei que criava o dia Da Lembrança ao Holocausto e 

ao Heroísmo. Oficial e celebrada 15 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e oito 

anos após o fechamento do ultimo campo de refugiados na Europa. Para Reiss, a criação 

desta lei e mais tarde a criação do Yom Hashoá (Dia do Holocausto), contribuíram 

significativamente para a formação de uma memória judaica coletiva, assim sendo 

 

[...] mesmo com os hiatos histórico-políticos, a incompreensão  social 

e as distorções negativas causadas pelas interpretações oficias do 

Estado de Israel, a Shoá já passava por um processo lento de 

transformação de um tema esporádico no discurso público para uma 

matéria central na memória coletiva do israelense e do povo judeu- e 

décadas mais tarde, de toda a humanidade (REISS, 2018, p. 58). 

 

 Isso tudo faz parte do percurso realizado com o objetivo de legitimar a Shoá 

incorporando a ela memória, na sua gênese, de seu povo e pelo próprio Estado de Israel, 

o berço judeu, e para nós, serve como mapa em direção à compreensão dos objetivos do 

Museu do Holocausto. 

  Na continuidade da discussão em torno da criação de uma memória coletiva da 

Shoá, Reiss (2018) chama atenção para outro momento nesta construção: o da alienação 

e a consciência grupal. Datando historicamente, a memória coletiva do Holocausto não 

era real, mas era um tema recorrente em Israel, no pós-guerra, precisamente nos anos 

1950. Líderes mundiais, em resposta a lideranças judaicas, começaram a pensar a na 

possibilidade de indenizar as vítimas; na argumentação do primeiro-ministro David 

Gurion, isto seria fundamental para que os judeus que tiveram suas propriedades 
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retiradas à força a recebessem de volta, do contrário, “os assassinos poderiam tornar-se 

herdeiros”, e mais, os judeus sobreviventes precisavam de subsidio para reabilitar-se no 

mundo novamente, uma vez que tudo que tinham outrora haviam perdido.  

No entanto, Israel passava por uma profunda crise econômica, que resultava em 

grandes índices de desemprego e “que levou a severas politicas de austeridade” (REISS, 

2018, p. 60). Num cenário político de desacordo, esquerda e direita opunham-se à ideia 

de indenização, argumentando que aceitar “a reparação seria o equivalente a perdoar os 

nazistas por seus crimes” (REISS, 2018, p. 60). As discussões em confronto geraram 

tumultos que foram estendidos às ruas em formato de manifestações violentas e 

tumultuosas. Entretanto, por fim, o acordo foi assinado.  

Outro fator histórico para entender os processos discursivos na construção de 

uma memória coletiva da Shoá, foram as Guerras dos Seis Dias de (1967) e a Guerra de 

Yom Kipur (1973). Israel, envolvido em ameaças e pequenos conflitos com o presidente 

do Egito, teve um importante canal comercial fechado, o que resultou numa profunda 

crise interna, e mais tarde, num tipo de sentimento de integração, já que uma guerra 

eminente estava para se instaurar. Esse tenso período culminou na primeira 

identificação real entre a sociedade e os sobreviventes do Holocausto que viviam na 

Europa, pois, neste caso, ambos lutariam lado a lado, “como a consciência de um só 

povo”. Esse sentimento foi extremamente positivo para Israel que, em união, venceu a 

Guerra dos Seis dias, apoiado pelo exército Europeu que foi recebido de braços abertos 

(REISS, 2018, p. 66).  

 O curador do Museu do Holocausto assinala que “por décadas, o Holocausto foi 

transmitido e lembrado como um fenômeno estatístico, desmedido, desmensurado, 

pautado pela extensão absurda” (REISS, p. 178) e, portanto, teve a vastidão das mortes 

transmitidas sem considerar a individualização das vítimas, e que também faz parte da 

construção de uma memória verdadeira da Shoá, que caminha em passos lentos e 

gradualmente.  

Para tanto, Reiss (2018. p. 179) propõe que se faça um aprofundamento de 

questões que giram em torno da individualização das vítimas, que nos ajude a entender 

de maneira histórica e teórica de que maneira a desumanização e erradicação do 

indivíduo durante a Shoá, estão relacionados à construção de uma imagem generalizada 

deste genocídio; ou por que falamos em 6 milhões de vítimas de maneira incisiva 

repetindo este número durante todo o processo de educação do Holocausto e por fim; 

por que ao falar disso, precisamos parar de pensar em  “história de 6 milhões” e 
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verificar que, na verdade, são 6 milhões de histórias, cada uma com sua relevância e 

impacto, cada uma representando uma pessoa, uma vida.  

Hoje as “histórias individuais recebem um peso proporcional à sua relevância 

ideológica [...], refletida pelo investimento e esforço em recuperar a história de cada ser 

humano, seu nome e os detalhes de sua vida” (REISS, 2018, p. 180). No entanto, para 

isso, é preciso fugir da noção de “estatística” para o apego pelo nome e pelo o indivíduo 

que o carrega. Avós, netos, filhos, tios, tias, pessoas, em geral, que perderam a vida, e 

esta perspectiva inclui dar voz aos sobreviventes entendendo que se trata de pessoas 

com uma História que precisa ser ouvida. São pessoas que perderam pessoas, e que não 

fazem parte de uma “massa amorfa” sem nome, são, pois, indivíduos, sujeitos de 

memória, e os que morreram igualmente relevantes precisam ter suas individualidades 

contadas para que não caiam no esquecimento, lançando “luz sobre o caos”.  

Para que o individuo não passasse de um número, o sistema nazista fazia um 

verdadeiro trabalho de (des)identificação, desumanização e extirpação, fazendo com 

que o sujeito se perdesse pela raiz. Isso acontecia, de acordo com Reiss (2018), não só 

pelas condições sub-humanas sob as quais as pessoas precisavam sobreviver nos guetos, 

nos campos e nos esconderijos. Eles não somente passavam fome, frio, e torturas que 

faziam parte de um intrínseca crueldade que velava todos os direitos humanos, como 

também perdiam todo o contato com o mundo a sua volta, forçados a (sobre)viver de 

maneiras absurdas que lhes tirava qualquer dignidade restante. Para uma observação 

disso, vejamos o testemunho de Aharon Appelfeld, sobre essa “erradicação do 

indivíduo”: 

 

Primeiro você perde sua casa, seus pertences, é prensado num gueto 

superlotado, você é separado dos seus pais, dos seus irmãos e irmãs, e 

finalmente, se você é deixado vivo, você permanece privado do seu 

“eu”, um corpo faminto que fome de lugar a lugar. O horror do 

Holocausto é incorporado, dentre outras coisas, nos números imensos, 

nos horrores que não tem limites ou fronteiras, cuja escuridão é 

interminável. Aqui o individuo é apagado (REISS, 2018, p. 182).  

 

 Se o texto nos permitisse reservar o silêncio, usaríamos as reticências nessa parte 

que deixariam o pensamento continuar sozinho, porque, na falta de palavras para 

exprimir a dor de um apagamento do sujeito tirando-lhe tudo que lhe é primordial é de 

uma violência tamanha que sua magnitude se faz inefável. O mundo para este sujeito 

não era o mesmo, tornou-se um profundo, escuro, faminto e solitário caos.  
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Com um número marcado na pele, para lembrar-lhes que não passavam disso, 

como gados marcados para o abate, o que lhes restava era a submissão ao fim derradeiro 

do extermínio, para assim, buscar redenção na morte. Isso até servia de escape para os 

assassinos, que vendo a vitima completa e absolutamente desconexa com o humano, 

não pensava em culpa moral ou ética por sua morte, no fim, não era humano e, portanto, 

sua “culpa é minimizada ou nula” (REISS, 2018. p. 183). Da mesma forma que, uma 

vez desumanizados por completo, os indivíduos se entregavam totalmente, não havia 

mais esperança e nem abatimento e a eles era reversado o nome de muselmann, que 

carregava a marca da fome, da desesperança e da espera da morte eminente.  

 O ato de desumanização destas pessoas serviu como auxílio para a morte em 

larga escala, não só a das vítimas, mas dos próprios assassinos, porque uma vez 

desumanizados “demonstraram a perda de suas conexões com os preceitos éticos e 

morais, tais como eram entendidos e, por isso, colocaram-se ao nível mais baixo de 

humanidade.” (REISS, 2018, p. 185).  Essa verdadeira desumanização com os nazistas e 

não com as vítimas constituiu um “processo motivado pela desigualdade de poder, em 

que o lado que se julga superior perde todo senso ético e moral, desqualificando e 

desconsiderando as individualidades do outro lado, rotulado de inferior que sofre as 

mais diversas formas de violência” (REISS, 2018. p. 185).  

              Até o momento em que aliados entraram nos campos de concentração para 

salvar as vítimas restantes e, ao chegarem lá, se depararem com as enormes pilhas de 

corpos, de pertences, de milhões de pessoas, não se sabia ao certo o número dessa 

desumanização, até que, algum tempo depois, somados os desaparecidos e após alguns 

julgamentos de inúmeros participantes destes crimes, em um Tribunal em Nuremberg, 

na Alemanha, chegou ao número 6.000.000 de pessoas. Para Reiss (2018, p. 187), “é 

por meio dele que a representação massificada da Shoá, alimentada em sua origem pela 

erradicação do indivíduo durante o próprio extermínio, tornou-se paradigma de 

reprodução e transmissão do Holocausto”, sendo parte até hoje da memória da Shoá, o 

emblemático e massificador 6 milhões.   

 Perpetuando-se em todo o mundo, pelos veículos de informação, pelos poderes 

públicos e educativos de todo mundo, o número de 6 milhões tornou-se parâmetro, 

fazendo com que ao longo dos tempos, historiadores e estudiosos considerassem o 

famigerado número para refutá-lo ou confirmá-lo. Segundo Reiss (2018, p. 189), “a 

maior parte das estimativas foi obtida por comparação de dados censitários do pré-

guerra com estimativas da população judaica após a Segunda Guerra Mundial”. Além 
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disso, como a “Solução Final” era parte de um esquema extremamente organizado do 

Terceiro Reich, muitos documentos que vieram à tona continham registros de 

deportação, execuções e, é claro, números que indicavam aqueles que haviam sido 

mortos nas câmaras de gás, como medida de controle do extermínio.  

O centro de pesquisas, em Israel, do Yad Vashem, fez grandes estudos em torno 

disso e todos acabaram por chegar à cifra de 5 a 6 milhões de assassinatos. Esse 

trabalho foi tamanho, que em 2014, o instituto chegou ao número de 4,5 milhões de 

vítimas identificadas com nome e sobrenome, conforme Reiss (2018, p. 189). Esses 

estudos são um grande feito na busca de dar a cada vítima a individualização a que 

pertence e merece.  

O cinema colaborou para a propagação dos horrores da guerra. Exemplo disso é 

o filme Noite e Neblina
18

, do cineasta Francês Alain Resnais, em que são mostradas 

cenas chocantes de corpos, mortes e até mesmo, uma cena descomunal que mostra um 

trator conduzido por um soldado do exército inglês em um campo, despejando uma 

pilha de corpos desnudos numa vala comum. Sem qualquer importância, sem qualquer 

significado, sem qualquer cerimônia, o maior desfecho e chocante retrato da banalidade 

da vida e da morte sendo reduzida a nada, como se o indivíduo ali jogado, fosse sem 

nome, sem vida, sem memória e, portanto, sem história. 

Essas cenas acendem uma luz ainda maior para importância de darmos ouvidos e 

permitirmos os testemunhos dos que sobreviveram: é preciso que eles falem por eles, e 

por aqueles que, jogados em valas comuns, ficaram sem nome e sem voz.As imagens do 

documentário são tão fortes que abriram a mente das pessoas na época de seu 

lançamento para os horrores que as vítimas do Holocausto passaram nos campos de 

concentração.  De fato, é de chocar os olhos e imobilizar o coração ver homens, 

mulheres, crianças, deficientes, idosos em estado crítico de inanição, brigando por um 

prato de sopa; separados em fila: da direita “vida” para O Trabalho que Liberta e da 

esquerda morte; no inverno terrível Europeu, com temperatura abaixo dos 0°C estavam 

com apenas uma malha fina de poliéster, uma bota que mais tarde, ao serem mortos, 

ainda seria reaproveitada.  

Mais para o fim do documentário, o sentimento que fica é a incerteza do Se... No 

sentido de que, quem assiste se pergunta: E se os aliados tivessem chegado mais cedo? 

                                                           
18 Era Uma Vez Cinema, Noite e Neblina - Nuit et brouillard - Documentário Completo Legendado – 

1955. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=JBGWJ9FDwRs 

https://www.youtube.com/watch?v=JBGWJ9FDwRs
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E se eles se rebelassem? E se a guerra durasse mais? E Se? Diante das incertezas dessas 

perguntas e de suas respostas impossíveis, o que se viu no fim, foi morte, sofrimento e 

descaso com a vida humana. Mas o que restava então? O mundo seria o mesmo para os 

sobreviventes? Haveria vida após a guerra? Como sobreviver após perder tudo que mais 

se almejava? Haveria, pois, redenção? Veremos.  

 O que ficou enraizado após a libertação das pessoas do campo, por muito tempo, 

foi o emblemático número de seis milhões, “criava-se, assim uma memória visual 

pautada em imagens que se transformaram em ícones das atrocidades do Holocausto” 

(REISS, 2018, p. 191). De acordo com o autor, quanto mais imagens eram divulgadas, 

menor era a necessidade de explicar os horrores, pois, o próprio horror da fotografia 

sucumbiria ao imperativo histórico, porém, é fundamental que compreendamos que as 

imagens, embora sejam um tipo de fonte de memória, se não forem usadas junto à 

educação do Holocausto de nada adiantam. Ora, se uma imagem provoca de modo a 

instaurar um desconforto, mas, não é feita uma discussão efetiva no sentimento que ela 

causa, seu impacto primário se perde com o tempo ou apenas resulta em choro e 

afastamento abrupto da temática (REISS, 2018, p. 192). 

 O último capítulo da obra de Reiss, intitulado: Shoá e vida aponta para o 

principal desejo do Museu do Holocausto, enquanto proposta museológica, pois firma 

que apesar dos horrores da Guerra, apesar de todos os percalços que envolveram a 

construção de uma memória coletiva da Shoá, aquilo que deve ser fixado e dado como 

mais importante é  a possibilidade vida, apesar de todo o mal.  

 Segundo Reiss (2018, p. 206), “embora a imagem da morte seja ainda forte, 

muito mais forte deve ser a imagem da vida”. Para o autor, a morte não deve ser o ponto 

central na questão do Holocausto, embora essa seja a memória social institucional 

enraizada, o Museu busca resgatar “recortes de experiências individuais e coletivas que 

buscam focalizar a vida, e não a morte” (REISS, 2018, p. 211).  

 Em 2015, o Museu do Holocausto de Curitiba lançou o Slogan e hashtag “Por 

toda a vida vamos lembrar”, ratificando a vida como “elemento chave” na produção de 

uma memória correta da Shoá. Quem pode contribuir diretamente para o crescimento de  

uma visão mais baseada na vida são as gerações futuras, pois, para Reiss (2018, p. 201), 

“o antídoto para essa estrutura impessoal de educação é simples: expor os jovens cada 

vez mais a histórias pessoais por meio de testemunhos e delas tirar lições éticas úteis”.  
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Trata-se de pensar menos em estatísticas e mais em fatores humanos. Por isso, os 

testemunhos são tão importantes, eles nos fornecem a voz do sujeito, com base nas suas 

memórias. Esses sujeitos dão a conhecer sua parte da história, além de “permitir uma 

reumanização da vítima e do (perpetrador), promove uma obrigação moral diante do 

sofrimento humano e transforma os jovens em portadores da chama da memória” 

(REISS, 2018, p. 203). Daqui a alguns anos aqueles que viveram o holocausto não 

estarão mais vivos, ficará o que foi escrito e o que se constituiu em memória, ressoando 

“voz sem nome”, como destaca Courtine (1999, p. 18).  
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CAPÍTULO II 

 

O testemunho tem lugar no não-lugar da articulação. No não lugar da 
Voz não está a escritura, mas a testemunha. É precisamente porque a 

relação (ou melhor, a não-relação) entre o ser vivo e o ser que fala 
reveste a forma da vergonha, do fato de estarmos reciprocamente 

consignados a algo inassumível. (AGAMBEM, 2008, p. 60) 

 

 

2.1 “ENTRE ASPAS: DIZER DE SI, DIZER DO OUTRO E DA HISTÓRIA 

 

 Este capítulo estrutura-se em quatro partes, quais sejam: 2.1 Exposição “Entre 

aspas”: surgimento, objetivos, funcionamento discursivo; 2.2 Dizer de si e do outro, 

rede conceitual em torno de testemunhas/testemunhos; 2.3 Olhando para a teoria: 

sujeito, formação ideológica, formação discursiva, e formação imaginária. 2.4 

Funcionamentos da memória e da história: construção discursiva.  

A proposta é apresentar a Exposição “Entre aspas”, considerando suas condições 

de produção e funcionamento e também a noção discursiva do “dizer de si e dizer do 

outro”, e colocar em perspectiva teorias da Análise do Discurso. A expectativa é dar 

visibilidade à exposição como um material discursivo, no qual, memória, testemunho e 

história estão sobre tela.    

2.1 Exposição “Entre aspas”: surgimento, objetivos, funcionamento discursivo 

 A Exposição “Entre Aspas” é um circuito pelo qual ressoam memórias de 

sobreviventes do holocausto e apresenta mais do que rostos pintados em quadro sobre 

gotas de tinta colorida, são sujeitos-sobreviventes do maior Holocausto da História. 

Cada quadro apresenta a história individual de diferentes sujeitos que atendem a um 

coletivo, são todos judeus. No entanto, se pode compreender que dar nome e sobrenome 

às vítimas dota o discurso sobre os judeus de legitimidade, instituindo valor de verdade. 

Além disso, o valor do nome, centrado em Rancière (1994, p. 9), para quem “[...] a 

revolução da ciência histórica quis justamente revogar o primado dos acontecimentos 

dos nomes próprios em proveito das longas durações e da vida dos anônimos”.   

 Mencionamos anteriormente que o Museu do Holocausto de Curitiba trabalha 

dentro de três eixos: memória, educação e pesquisa. A exposição “Entre Aspas” faz 

parte do eixo de educação, sendo mobilizada e praticada como uma ferramenta 
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pedagógica do ensino da Shoá, configurando-se como um dos modos encontrados para 

‘trazer/ser’ luz na obscuridade, dando forma humana e testemunhal a esse período. 

 “Entre Aspas” é uma exposição itinerante criada para ser exposta em cidades 

brasileiras e fica aberta à visitação pública. A que tivemos acesso esteve exposta a 

Universidade de Santa Maria (UFSM- Silveira Martins), durante o mês de outubro de 

2019. 

A exposição é resultado de uma parceria entre o Museu do Holocausto e a 

Associação Casa de Cultura Beeit Yacoov e está disponível para visualização virtual no 

Site Oficial do Museu do Holocausto.
19

 Reúne mais de trinta testemunhos de 

sobreviventes da Segunda Guerra, os quais narram suas histórias durante a guerra e 

também, do pós-guerra, formando uma rede de memória testemunhal do período, sob o 

olhar de um sujeito que se filia a uma formação discursiva e, apesar da ilusão de ser a 

origem do sentido, fala com palavras, já ditas, como destaca Orlandi (2005). 

A amostra apresenta discursos de judeus que sobreviveram ao genocídio nazista, 

todos idosos, alguns já falecidos. Os testemunhos apontam para uma memorização do 

passado e em como este impacta em seu presente. Na perspectiva discursiva vemos que 

a estruturação do museu decorre de gestos de interpretação que possibilitam o 

arquivamento de documentos, de depoimentos, de documentários que ressoam como 

memórias. É importante sublinhar que não se trata de quaisquer materialidades, mas 

daquelas que legitimam e ancoram o objetivo principal do Museu que é aproximar o 

espectador dos testemunhos, criando um imaginário que se pauta no simbólico da Shoá 

ao 

[...] expor os jovens cada vez mais a testemunhos e deles tirar 

ensinamentos. Personificar a shoá, além de promover uma 

reumanização da vítima, revela uma obrigação moral diante do 

sofrimento humano e transforma os jovens em “portadores da chama 

da memória”. Os benefícios: lições éticas, formação de caráter e 

fortalecimento de valores. (EXPOSIÇÃO “ENTRE ASPAS”, 2019).  

 

No tópico 1.4, apresentamos a discussão em torno do emblemático número de 6 

milhões de judeus mortos, apontando que reduzir o Holocausto a números massifica e 

generaliza o genocídio, em contramão a isso, a exposição “Entre Aspas” constitui 

efeitos sentidos de que “o foco não deve ser o choque que uma pilha de sapatos 

provoca, e sim o impacto que um único par pode ter” (“Entre Aspas”, 2019).  

                                                           
19

. Link para a exposição “Entre Aspas”, disponível no site do Museu do Holocausto:  

https://entreaspas.museudoholocausto.org.br/ 

https://entreaspas.museudoholocausto.org.br/
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A exposição itinerante é efeito do processo seletivo de constituição do arquivo 

do Museu, porque seleciona dentre testemunhos completos recortes que caminhem no 

mesmo sentido: de memória e valorização da vida. Assim, constitui aquilo deve 

evidenciar silenciar ou apagar, colocando “entre aspas” sujeitos idealizados de uma 

memória estabilizada.  

Uma memória estabilizada é gerenciada e datada, porém, de acordo com 

Venturini (2009, p. 57) “não impede deslizamentos e rupturas”. Desta forma, 

consideramos os testemunhos dispostos na exposição como observatório analítico, 

como parte da construção de memória da Guerra que “liga passado, presente e futuro 

como tempos tridimensionais” (VENTURINI, 2009, p. 55).  

As testemunhas apresentadas na exposição, que estão “entre aspas”, são parte da 

construção da memória da Shoá. Mortos ou vivos hoje em dia “deixam seu traço, sua 

impressão até no coração da fortaleza da memória que é uma fantasmagórica máquina 

do esquecimento” (ROBIN, 2015, p. 2016). Os testemunhos fazem parte da vontade de 

não esquecer, e, portanto, são agente contrários ao negacionismo, que tentam reduzir o 

Holocausto a um simples evento da História da humanidade.  

Na exposição “Entre Aspas” há um compromisso de (re)significar a experiência 

do Holocausto, trazer para o cerne do acontecimento histórico a importância da vida 

  

[...] falar sobre a vida que continuou - não sem dificuldades- 

instaurando no discurso sobre efeitos de veracidade/berdade porque os 

testemunhos têm origem em sujeitos com nome e com rosto, que 

nasceram/viveram, alguns morreram e outros ainda vivem, mas 

possuem/possuíram existência física e documental (VENTURINI, 

PETRI, 2019, p. 02, grifo das autoras).  

 

De acordo com Venturini (2009, p. 92), “a escolha entre o que faz parte da 

memória e o que é silenciado está a cargo das instituições, como legitimadoras de 

memórias”, em função disso, o Museu do Holocausto de Curitiba reserva, arquiva e 

apresenta na exposição “Entre Aspas” memórias condicionadas.  

A exposição trata das memórias do Holocausto de maneira diferente, dando 

visibilidade à humanização, com um funcionamento ideológico de ser diferente da 

escrita da história, pois, “não importa o quão bem documentada a história pode ser: 

existe uma natureza impessoal nas formas tradicionais que ela é transmitida às novas 

gerações. Os livros didáticos são secos e diretos, contêm datas e números” (“ENTRE 

ASPAS”, 2019).  
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Conforme Reiss (2018), todo judeu, independentemente de sua cor, de seu sexo, 

de sua religião, condição aquisitiva ou nação a que pertencesse seria sentenciado à 

morte nos campos de concentração. Cada judeu “foi procurado, identificado, registrado, 

marcado, despossuído, humilhado, aterrorizado, concentrado, transportado e morto” 

(REISS, 2018, p. 145).  

Portanto, temos a oportunidade de ver/ouvir os testemunhos destes que 

conseguiram escapar, dezenas deles estão na exposição “Entre Aspas”, encontraram no 

Brasil refúgio, e, tendo sobrevivido a barbárie podem falar sobre sua experiência, resta a 

nós ouvi-los, considerá-los e perpassar suas memórias. Afinal, “ainda...ainda...ainda é 

preciso que os sobreviventes, enfrentando a contradição, a dor, contem sua história, para 

que o mundo jamais esqueça o que aconteceu” (KRÜMMEL,2020, p. 55).   

 

2.2 Dizer de si e do outro, rede conceitual em torno de testemunhas/testemunhos:  

 

 Para a concepção discursiva um discurso é sempre afetado por outros discursos, 

o que implica dizer, que um discurso é atravessado pelo interdiscurso, isto é, “o todo 

complexo com o dominante das formações ideológicas de uma função dada” 

(PÊCHEUX, 2014, p. 35).  

Os sujeitos presentes na exposição “Entre Aspas” falam de um lugar específico 

(como testemunhas), têm a ilusão de que são a fonte do dizer, mas fazem parte de uma 

memória coletiva (Holocausto), e tem seus discursos dentro de uma regularidade: 

escaparam da morte e precisam celebrar a vida.  

 Desta forma, trazemos para o centro da análise da exposição o “discurso de si” e 

o “discurso do outro”, considerando que embora o testemunho seja individual, ele é 

parte de outros discursos, fazem parte de uma construção heterogênea, conforme aponta 

Authier-Revuz, ao dizer que  

 

[..] um discurso outro apropriado ao objeto do dizer — que somos 

levados a reconhecer em numerosas  configurações discursivas: 

emergem no discurso do um, as palavras — não dele — que são as do 

país, da época, do meio, da profissão, da pessoa... de tudo de que ele 

fala (AUTHIER-REVUZ, 2015, p. 25)  

 

 

 A exposição “Entre Aspas” é como um “dizer do outro”, pois, embora quem fale 

sejam os sobreviventes, o Museu do Holocausto os coloca entre aspas, como parte do 



56 
 

seu próprio dizer, evidenciando trechos que sustentam sua própria ideologia “na 

manutenção do que pode/deve ser resguardado do esquecimento ou se encontra 

perigosamente à margem das práticas sociais constitutivas de uma formação social” 

(VENTURINI, 2018, p. 543).  

 O que emerge nos testemunhos, em muitos casos, não é um eu, mas uma 

religião, uma época, um modo de vida, neste caso, os sujeitos exercendo uma função de 

porta-voz da guerra, falando no lugar daqueles que não puderam sobreviver, chamando 

para seu próprio discurso um todo, isto é, o povo judeu.   

 Portanto, antes de analisarmos os testemunhos como engendramentos de 

memória, precisamos considerar quem é essa testemunha, quem fala por meio do Museu 

do Holocausto, quem é o sujeito que o espaço museológico toma como memória que 

deve ser levada adiante.  

 Trazemos aqui, a noção de testemunho e de testemunha nas múltiplas 

significações que estes termos recebem, antes de tratá-los pela perspectiva da AD. 

Segundo José Pedro Machado, em seu Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa 

(1999) a expressão testemunha é proveniente do Latim “Tetis”, e tem seu significado 

no português antigo Teste, significando, posteriormente “aquele que testa algo”. O ato 

de testemunhar teria origem no latim "Testemoniare", que por sua vez, é derivado de 

"Testemoniu", (testemunho, depoimento).  Sendo assim, poderíamos simplificar dizendo 

que em suas etimologias, as designações significam respectivamente, produto da 

testemunha e aquele que vê algo e dá seu depoimento em virtude disso. 

 Quanto ao testemunho no sentido pragmático, no dicionário Aurélio (2001), ele 

é definido como sendo: 

 

1. Ato ou efeito de testemunhar, de declarar, narrar ou confirmar 

algo que se presenciou, experimentou ou conheceu 2. Declaração 

de testemunha em sigilo; depoimento 3.Demonstração, prova 

4.Indício, vestígio 5.Afirmação fundamentada; comprovação 

(AURÉLIO, 2001, p. 558). 

 

 

 Por outro lado, na concepção discursiva, os sentidos se dão de acordo com o 

contexto sócio-histórico, sobre determinadas situações enunciativas de condições de 

produção, portanto, os testemunhos são considerados dentro de uma formação 

discursiva, resultado de uma formação ideológica.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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De acordo com Robin (2016, p. 85), “um acontecimento pode acontecer sem que 

haja testemunhas, sem resto, sem ruína, sem nada que se possa revelar que houve um 

acontecimento”. Esse era o plano nazista, um acontecimento que não tivessem 

testemunhas, chamado de “Solução Final”, na qual o silêncio das vítimas não seria 

voluntário, ele simplesmente seria silêncio. Segundo Robin, era mais que um extermínio 

populacional, era uma questão de apagamento histórico  

 

[...] aniquilar a população judaica da Europa, mas, também, vestígios 

do crime e da passagem na terra das comunidades judaicas, destruindo 

seus vilarejos, suas sinagogas, seus cemitérios, suprindo até o nome 

daqueles que iam direto para a câmara de gás chegando em Auschwitz 

ou Treblinka e que não foram sequer registrados. Um acontecimento 

sem rastros (ROBIN, 2016, p. 85).  

 

Robin (2016, p. 238) discorre que as testemunhas são “todos os que, tendo 

conhecido os campos da morte, tiveram a sorte de sobreviver, e retornaram ao mundo 

dos vivos depois da guerra”, são aqueles que sobreviveram, testemunhas oculares do 

acontecimento. Não por acaso, após o genocídio nazista, o período Pós Segunda Guerra 

Mundial foi denominado como “era do testemunho” por Wieviorka (1998), grande 

estudiosa do Holocausto, que escreveu um livro intitulado L'ère du témoin (A Era da 

Testemunha). Neste livro, Wieviorka fala sobre a relação inerente entre testemunho e 

história, separando em três fases o testemunho, em função da grande propagação de 

memórias que foram se instaurando.  

Na primeira fase, o testemunho foi tratado como uma forma de vitimismo, 

porém, com o advindo de cada vez mais provas das barbáries nos guetos e campos, isso 

começou a mudar. A segunda era, mais literária, é a das histórias publicadas cerca de 

dez anos após o retorno. Sobrepostos a essas obras literárias estão os testemunhos que 

passaram a ser frequentemente utilizados para complementar o trabalho de pesquisa 

documental de historiadores e juristas. Esse período culmina com o julgamento de 

Eichmann, em 1961. As testemunhas de guerra falam antes das comissões de inquérito 

de natureza jurídica ou histórica. A pessoa privada, no testemunho, tende a desaparecer 

atrás dos fatos, cuja verdade deve ser restaurada. Aqui, o testemunho é codificado, 

orientado inteiramente para a administração da prova: a irrupção da emoção é 

considerada um embaraço.  

Segundo Wieviorka (1998), no julgamento de Eichmann, em abril de 1961, os 

testemunhos foram solicitados de uma perspectiva judicial, embora tenham sido 
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transmitidos pelo rádio e pela televisão, o que conferiu enorme publicidade ao evento e 

certa formatação da condução e das formas narrativas. O julgamento marcou a primeira 

exploração estratégica dos depoimentos do Holocausto na esfera política. Os 

sobreviventes cujos testemunhos não tinham influência direta sobre os atos dos 

acusados, e que foram cuidadosamente selecionados para representar várias classes 

sociais e diásporas judaicas foram chamados a testemunhar na tentativa de transmitir 

uma imagem tangível e concreta do Holocausto ao mundo e à geração israelita mais 

nova, ou, nas palavras do promotor Gideon Hausner, “para sobrepor em um fantasma 

uma dimensão da realidade” (WIEVIORKA, 1998, p. 69-70).  

Finalmente, na era da testemunha contemporânea, de acordo com Wieviorka, o 

testemunho é um verdadeiro imperativo social e não é mais uma necessidade interior. 

Essa era corresponde ao último quarto do século XX e é caracterizada por um conjunto 

de diversas produções culturais, de coleções a filmes.  

No final da década de 1970, seguindo a emoção e a controvérsia que se seguiram 

nos Estados Unidos, França e Alemanha, apareceu pela primeira vez a ideia de que era 

necessário colecionar, sob a forma de filmes de vídeo, o testemunho dos sobreviventes, 

isto é, de todos os judeus deportados ou não viveram sob a dominação nazista no 

Terceiro Reich ou nos países ocupados e que escaparam da morte.  

Apesar das críticas ferozes dos próprios sobreviventes sobre a mediocridade do 

exercício de publicitação dos testemunhos a série de filmes e documentários foi um 

sucesso. Inaugurando, segundo Wieviorka (1998), ‘a era da testemunha’, uma era de 

coleta sistemática de testemunhos audiovisuais é iniciada. Um exemplo, a obra 

renomadíssima de Steven Spielberg, A Lista de Schindler que, de acordo com a 

historiadora, reavivou as emoções em torno do Holocausto, pois mexeu com o coração e 

menos com a razão. Trata-se de uma obra de sentimento e não de representações 

estatísticas, o diretor Steven Spielberg ganhou dezenas de prêmios com a marcante obra 

em preto e branco, entre um deles, a estatueta do Oscar. Em seu discurso
20

 Spielberg 

pediu pela educação em torno do Holocausto, para que ele não se tornasse apenas uma 

nota de rodapé na História, dizendo: “350 mil especialistas (sobreviventes) querem 

apenas ser úteis no resto de suas vidas. Por favor, ouçam suas palavras, os ecos, e os 

fantasmas, e, por favor, ensinem isso em suas escolas” (SPIELBERG, 1994). 

                                                           
2020

 Discurso do prêmio do Oscar de 1994, por Steven Spielberg. Disponível em :  

https://www.facebook.com/NanetteBlitzKonig/videos/1990895554493869  

https://www.facebook.com/NanetteBlitzKonig/videos/1990895554493869
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Nos testemunhos cada sujeito da sua impressão sobre o que foi a guerra e 

principalmente, como enxerga a vida a partir disso. Os relatos de suas memórias são o 

resultado de um imperativo social que os impele a falar de suas experiências mais 

íntimas, pois, o testemunho é da ordem do memorável. O sujeito, ao dar um testemunho, 

aponta para um falar urgente, para que não caia no esquecimento para si e para os 

outros.  

 Se o desejo nazista era de que não houvesse testemunhas, isso não se 

concretizou. A busca por eles foi um trabalho exaustivo que envolveu muitas pessoas, 

de pesquisadores a escritores com o objetivo de recolher e arquivar os documentos 

sobre as condições de vida e de morte nos guetos e nos campos. De acordo com Robin 

(2016, p. 239), “todos motivados pela paixão do testemunho, obcecados pelo que devem 

deixar, sabendo que vão morrer”. 

 Mais tarde, esses documentos foram reunidos de maneira geral, e foram peças 

fundamentais nos julgamentos dos assassinos, incluindo o já citado Julgamento de 

Eichmann. Por muito tempo, os olhos do mundo ficaram voltados para os assassinos e 

as testemunhas eram ouvidas como provas, como efeito do Holocausto, não como 

sujeitos-testemunhas com uma história, o que era uma forma de apagamento. Após 

anos, filmes e livros publicados contendo testemunhos deram voz às vítimas como 

vítimas, e não apenas como provas testemunhais do genocídio. Podemos dizer, desta 

forma, que até que fosse dado a elas o real testemunho, tudo que se ouviu foram 

manifestações pragmáticas da guerra.   

Segundo Robin (2016), o tempo cronológico é outra forma de apagamento, pois 

“a maioria dos sobreviventes são mais velhos ainda e, condenados a um rápido 

desaparecimento”, e de fato, em nossos dias, restam poucos sobreviventes que podem 

falar em primeira pessoa sobre o que viveram e sobre o que lhes é memorável. Robin 

(2016, p. 244-245) continua sua teoria para nos dar uma noção de quem é a testemunha, 

pois, para Levi
21

, as verdadeiras testemunhas são os mortos, que “não retornaram para 

contar ou retornaram mudos, devorados, [...] a destruição levada a cabo, a obra 

concluída” (LEVI, 1989, p. 83).  

                                                           
21

 Primo Levi, judeu italiano que sobreviveu à Auschwitz e escreveu Se Questo é um uomo? (Traduzido: 

É isto um homem?), lançado em 1947, com 1500 exemplares vendidos. Anos mais tarde, houve um 

relançamento e milhões de cópias foram vendidas, em vários idiomas. 
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O sociólogo Agambem (2008), por outro lado, acredita que a testemunha é 

aquela que sobreviveu “até o ultimo grau da degradação física e moral, entre o limite da 

vida e da morte [...], quase invisível e completamente mudo” (ROBIN, 2016, p. 244).  

Agambem (2008), contudo, ignora aqueles que nem puderam resistir aos 

horrores do campo, afinal, judeus húngaros, extremamente odiados pelos nazistas, não 

tinham nem direito ao “trabalho que liberta”, pois eram encaminhamos à Birkenau, o 

campo de extermínio em câmaras de gás, assim que chegavam ao campo. Poucos judeus 

sobreviveram ou tiveram chance disso e a maioria deles era enviada diretamente para 

morrer ou era submetida a tantas privações que sua vida simplesmente não era possível.  

 Muitas testemunhas preferiram ficar em silêncio diante dos horrores do 

Holocausto, mas essa escolha não é fácil, para Robin  

 

[...] o silêncio sufoca. Cada sobrevivente tem uma necessidade de se 

livrar dos fantasmas dos passados e de conhecer sua própria verdade 

enterrada para poder retomar o curso de sua vida.  É um erro acreditar 

que o silêncio favorece a paz. O silêncio só faz perpetuar a tirania dos 

acontecimentos passados, favorece sua deformação, e os deixa 

contaminar pela vida cotidiana (ROBIN, 2016, p. 246). 

  

 Para falarmos mais sobre esse silêncio imposto e como ele é negativo, trazemos 

para a discussão, o ponto de vista de Orlandi, em As Formas do Silêncio (2013). Neste 

livro, a linguista fala sobre a relação constitutiva do silêncio com a significação, 

assinalando que ele se significa de muitas formas. Muito mais do que ausência de som, 

o silêncio existe de várias maneiras e produz muitos sentidos. Conforme a autora, 

“pensar no silêncio é problematizar as noções de linearidade, literalidade e completude” 

(ORLANDI, 2013, p. 46). Se o testemunho é velado e ocultado, ele vira produto do 

silêncio, já que este se exerce sobre ele na forma de apagamento.  

 Os sentidos em torno do silêncio não são lineares, pois, se desenvolvem em 

múltiplas direções, em diferentes matérias. Sendo assim, o silêncio se instaura na 

incompletude da linguagem, ou seja, “quanto mais falta, mais silêncio se instaura, mais 

possibilidades de sentido se apresentam” (ORLANDI, 2013, p. 47). Desta forma, o 

silêncio, no caso dos testemunhos, é uma contradição, posto que 

 

O silêncio não é pois, em nossa perspectiva, o “tudo” da linguagem. 

Nem o ideal do lugar “outro”, como não é tampouco o abismo dos 

sentidos. Ele é, sim, a possibilidade para o sujeito de trabalhar sua 

contradição constitutiva, a que o situa na relação do “um” com o 

“múltiplo”, a que aceita a reduplicação e o deslocamento que nos 
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deixam ver que todo discurso sempre se remete a outro discurso que 

lhe dá realidade significativa. (ORLANDI, 2013, p. 24) 

 

 Por conseguinte, o silêncio é parte das condições de produção do discurso, aqui, 

tratamos do silêncio que foi imposto às vítimas do Holocausto, pela impossibilidade de 

dizer, porque a voz como sujeito lhes foi tirada. Da mesma forma que Orlandi (2013. p. 

57) faz alusão ao índio que foi apagado da História ao ser excluído da língua e da 

identidade nacional brasileira, a testemunha do Holocausto que teve sua narrativa 

deixada de lado também foi apagada. O intuito de apagar o índio era para que ele fosse 

reduzido a um ser colonizado e oculto, e neste caso, o sobrevivente é reduzido a uma 

parte do conglomerado nazista, apenas uma vítima catatônica, passiva.  

 Para alguns sobreviventes, como Charllote Delbo, que esteve em Auschwitz, o 

silêncio é causa do indizível, uma vez que na falta de encontrar as palavras que 

simbolizassem o que perdeu e viveu nos campos, preferiu abraçar o silêncio como fuga. 

Para ela, era necessário ignorar aquela vida, como uma cobra que ignora a pele que não 

lhe cabe mais. “A pele de Auschwitz” não lhe pertencia mais, ela diz: “agora não me diz 

mais respeito [...] como se não fosse eu” (DELBO, 1985, p. 13).  Neste sentido, ela se 

via divida entre o que viveu no campo e em quem realmente era, quando quebrado o 

silêncio que a impossibilidade de dizer lhe guardava, pode refletir sua verdade no seu 

testemunho.  

 A palavra da testemunha oscila de forma móvel, passando por estes dois 

momentos de memória. Na primeira, memória profunda, tenta se lembrar de tudo que 

viveu em Auschwitz, de cada detalhe, de cada noite, descrevendo o que é da ordem do 

memorável. Na segunda, memória ordinária, tenta dar conta do que é indizível, 

inexprimível, e na maioria dos casos, fala dos momentos que tiveram as casas 

invadidas, dos confrontos nas ruas ou dos momentos de separação. 

 Exemplo disso foi o caso de uma mãe e uma filha levadas a Bierkenau. A filha 

pequena na fila da direita para morrer, a mãe na esquerda, a de “sobrevida”, tendo que 

ver a filha aos gritos, direcionada para a câmara de gás. A mãe poderia escolher a fila 

que ficaria, ou iria para o campo e viveria, mas saberia que a filha estaria morta, ou iria 

com a filha e ambas morreriam. A descrição é vivida, mas o sentimento da mãe é 

inexprimível, faz parte do “real” que é da ordem do impossível.  Essa imagem perturbou 

a mãe pelo resto da vida e depois de libertada do campo, ela ainda vive a lembrança 

claramente em seus pesadelos, mesmo depois de ter outra filha, o medo, a angústia por 
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aquela memória lhe acompanham. De acordo com Robin, as narrativas testemunham o 

que é impossível de falar, pois são  

 

Como poços sem fundo, perfeitamente conscientes da grandeza 

temporal que separa o hoje do passado e da impossibilidade de 

transmitir a experiência do horror, ou do sentimento de solidão que os 

assola, geralmente nos momentos das festas de família, em que eles 

estão suscetíveis a estar felizes e manifestar essa alegria. Eles têm o 

sentimento que continuam vivos, mas, “não é bem assim” (ROBIN, 

2016, p. 249).  

 

 Sendo assim, o “testemunho é atravessado pela ausência”, por muitas vezes, pela 

impossibilidade do dizer, e mais uma vez aqui, o silêncio está presente na ausência das 

palavras como também, no permeio delas. Conforme Orlandi (2013, p. 12,13), “há uma 

dimensão do silêncio que remete ao caráter da incompletude da linguagem: todo o dizer 

é uma relação fundamental com o não dizer”.  

Desta maneira, no que diz respeito à linguagem, a noção de completude é uma 

falácia, pois, a base da linguagem é o silêncio, justamente porque o real da língua nos 

impossibilita de dizer tudo. Um exemplo que corrobora isto é a entrevista com a 

sobrevivente Charlote Delbo, que já mencionamos e que insistia sobre a impossibilidade 

de falar. Ela tropeçava nas palavras, pois, para ela, a transmissão do que viveu era 

impossível, e de pouca compreensão da maioria das pessoas que a ouviam. De acordo 

com Robin, a experiência do campo foi tão esmagadora que as testemunhas passam de 

uma esfera para outra entre o eu, ser individual, e o nós, os companheiros do campo, 

dividindo aquilo que viveram, sem qualquer enunciação, representando uma voz que 

não tem nome, pois, “o fato de se lembrar não traz nenhuma consolação, nenhum 

trabalho de luto” (DELBO, 2016, p. 250).  

 Para Robin (2016), não se trata de falar de si, ou de outros, mas de falar por 

aqueles que já não podem mais falar, tornando-os parte do nosso presente. A exposição 

“Entre Aspas” é um gesto de resgate de memória, promove um espaço no qual a 

testemunha se legitima, constrói memórias sobre o acontecimento histórico e representa 

o discurso do Museu do Holocausto.  

As testemunhas do Holocausto não são apenas locutores dos horrores da guerra, 

são pessoas, sujeitos na relação entre língua e história que sobreviveram  e preservaram 

em cartas, jornais, gravações, imagens não só uma história mundial, mas uma história 

individual, neste sentido, os testemunhos são também sobreviventes. Um testemunho 
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carrega em si a força do relato empírico, aqueles que “encontraram dignidade para 

transmitir o que viveram, com suas próprias palavras” (ROBIN, 2016, p. 246) 

descobrem na possibilidade de voz e de serem ouvidos a própria redenção.  

 

2.3 Olhando para a teoria: sujeito, formação ideológica, formação discursiva, e 

formação imaginária.  

 

 Na perspectiva discursiva, o discurso significa na sua relação com a língua, 

“fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 

constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 2009, p. 15).  O discurso é o 

espaço em que acontece a relação entre língua e ideologia, portanto, neste trabalho, 

tomamos os testemunhos de sujeitos de uma estrutura social dada, parte de uma 

formação ideológica, discursiva e imaginária. Estes sujeitos significam e produzem 

sentido na história por meio dos seus testemunhos, que são objetos linguístico-

históricos, similares ao texto. Porém, “histórico aí não tem o sentido de ser o texto um 

documento, mas discurso.” (ORLANDI, 2001, p. 112).  

A Análise do Discurso é uma disciplina de entremeio a outras disciplinas e que 

se construiu na conformidade com a Linguística, a Psicanálise e o Marxismo, estudando 

e reavaliando o que estas teorias renegam, pois 

 

[...] interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 

questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 

Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade trabalha a 

ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser 

absorvida por ele. (ORLANDI, 2009, p. 20).  

 

Isto implica dizer que AD irrompe fronteiras pré-estabelecidas e situa um novo 

recorte para estas disciplinas, tomando como objeto o discurso, na sua relação com a 

história e a língua. Neste sentido, língua não é apenas código estrutural, que se 

subdivide em emissor, receptor e código, pelo contrário, as “relações de linguagem, são 

relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados”, isto significa 

que o discurso é “efeito de sentido entre interlocutores” (ORLANDI, 2009, p. 21). 

Nos caminhos discursivos, tratamos de um sujeito que não é individual, mas, 

social, atravessado pela língua e pela ideologia, “resultado da relação entre linguagem e 

história”, conforme Ferreira (2001, p. 22). Sendo assim, “o sujeito discursivo funciona 

pelo inconsciente e pela ideologia” (ORLANDI, 2009, p. 20). Nesta pesquisa, 
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recortamos o sujeito-mulher-sobrevivente, no contexto histórico do Pós Segunda Guerra 

Mundial, que esteve em campos de concentração ou nos guetos e sobreviveu, 

constituindo um testemunho de resistência, relatando suas memórias dos 

acontecimentos que passou ao longo da Guerra. 

Para Orlandi (2009, p. 46) o sujeito é chamado à existência por meio da 

interpelação ideológica, que coloca o sujeito em relação com a linguagem e o mundo. 

Na concepção discursiva, esse sujeito ideológico, atravessado pela linguagem e pela 

história no imaginário não é psicológico, não é autônomo e nem consciente de sua 

totalidade, de acordo com a analista, ele é:  

 

[...] materialmente dividido desde sua constituição: ele é sujeito de e 

sujeito à. Ele é sujeito à língua e a história, pois para se constituir, 

para (se) produzir sentidos ele é afetado por elas. Ele é assim 

determinado, pois, se não sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele 

não se submeter à língua e a história, ele não se constitui, ele não fala, 

ele não produz sentidos. (ORLANDI, 2009, p. 49).  

 

 Além da interpelação pela ideologia, Pêcheux fala sobre dois esquecimentos no 

momento da enunciação que transformam o individuo em sujeito: esquecimento nº 1, 

que é da ordem do inconsciente  e o  nº 2, da ordem do pré-consciente e da consciência. 

O esquecimento nº 1 “dá conta de que o sujeito não pode, por definição, se encontrar no 

exterior da formação discursiva que domina” (PECHÊUX, 2014, p. 162), ele tem a 

ilusão de autonomia sobre o seu discurso, mas este sempre retorna a sua formação 

discursiva.  O esquecimento nº 2 se dá “pelo qual todo sujeito-falante “seleciona” no 

interior da formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas 

e sequências que nela se encontram em uma relação de paráfrase” (PÊCHEUX, 2014, p. 

161), isto é, dá conta daquilo que não é dito pelo sujeito, mas pode ser lembrado porque 

ele possui uma espécie de rede de memórias, relativamente conscientes, que podem 

sempre retornar ao seu dizer. Desta forma, “cobre o funcionamento do sujeito do 

discurso na formação discursiva que domina, e que ai, precisamente, que se apoia na sua 

“liberdade” de sujeito- falante” (2009, p. 164).  

Consequentemente, para construção do sujeito, Pêcheux fala da forma-sujeito
22

, 

chamando a atenção para um processo fundamental na construção do discurso, 

                                                           
22

 A expressão é introduzida originalmente por L. Althusser, a qual a define como: “Todo indivíduo 

humano, isto é, social, só pode ser agente de uma prática se revestir da forma sujeito. A ‘forma sujeito’, 

de fato, é a forma da existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais” 

(ALTHUSSER, 1978, p. 67).  
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considerando que, sob diversas formas, há uma interferência na produção do discurso de 

um sujeito pelas relações que são impostas socialmente. O autor cita um exemplo muito 

oportuno: “um verdadeiro soldado francês não recua”, tal enunciado produz sentidos de 

acordo com as condições de produção, pois, ocupando a posição de sujeito-soldado, 

dentro de um contexto de guerra e defendendo uma bandeira nacional (francesa), o 

soldado se sente no ímpeto de seguir adiante, sem recuar na investida contra quem quer 

que seja o inimigo. 

 A ideologia, neste caso, está no fato de que isso impõe um gesto de resistência, 

de seguir adiante, como um imperativo e, é, também, por meio da ideologia que nós 

entendemos o enunciado mesmo que não direcionado a nós, afinal, todos sabem o que é 

um soldado, o ambiente no qual cumpre seus deveres e principalmente, que a vida de 

um soldado exige honra, comprometimento, resistência, dedicação, etc. Estas evidências 

são marcas inerentes à língua, que não é transparente, e, portanto, o sujeito faz uso 

disso, sendo parte do “caráter material do sentido” (PÊCHEUX, 2009, p. 146).  

 Para Orlandi (2005, p. 49) os sujeitos ocupam diferentes lugares na sociedade, 

“é a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do que diz” que 

forma os discursos. Orlandi (2005) a partir de Pêcheux, diz que  

 

O modo como o sujeito ocupa seu lugar, enquanto posição, não lhe é 

acessível, ele não tem acesso direto à exterioridade (interdiscurso) que 

o constitui. Da mesma maneira, a língua também não é transparente 

nem o mundo diretamente apreensível quando se trata da significação, 

pois o vivido dos sujeitos é informado, constituído pela estrutura da 

ideologia (ORLANDI, 2005, p. 49).  

 

 O sujeito-mulher que sobreviveu ao Holocausto ao dar o seu testemunho assume 

o lugar de testemunha, porém, durante a guerra, ela pode ter sido prisioneira, kapo
23

, ou 

até mesmo, prostituta em bordéis clandestinos (MÜHLEN, 2012). Antes da guerra, 

eram filhas, mães, tias, mas, no campo não assumem a posição social anterior, porque o 

contexto é outro, o tempo é outro, e o sentido para suas vidas, também, é outro.  

Neste sentido, analisamos o discurso de acordo com a posição que o sujeito 

assume no momento da formulação, considerando o contexto sócio-histórico. De acordo 

com Courtine (1999), as posições sujeito 

 

                                                           
23

 Um kapo ou funcionário prisioneiro (Em Alemão: Funktionshäftling) era um prisioneiro em um campo 

de concentração nazista designado pelos guardas da SS para supervisionar o trabalho forçado ou executar 

tarefas administrativas. 



66 
 

[...] regulam o próprio ato da enunciação: o interdiscurso, sabe-se, 

fornece, sob a forma de citação, recitação ou pré-construído, os 

objetos do discurso em que a enunciação se sustenta ao mesmo tempo 

que organiza a identificação enunciativa (através do regramento das 

marcas pessoais, dos tempos, dos aspectos, das  modalidades...) 

constitutiva  da  produção  da  formulação  por  um  sujeito enunciador 

(COURTINE, 1999, p. 20, grifos do autor). 

 

O sujeito não é a fonte do dizer, pois ressoam do interdiscurso, “o todo complexo com 

dominante” memórias que constituem pelas Fds, que  correspondem ao “conjunto de 

formações discursivas e se inscreve no nível da constituição do discurso, na medida em 

que trabalha com a re-significação do sujeito sobre o que já foi dito, o repetível” 

(FERREIRA, 2001, p. 18), também pode ser submetido à lei “de desigualdade-

contradição – subordinação” (PÊCHEUX, 2014, p. 149) que afetam o sujeito.  

Por conseguinte, o sujeito que organiza os saberes de uma formação discursiva é 

um sujeito interpelado pela ideologia e afetado pelo inconsciente. O discurso dos 

testemunhos resultam de discursos anteriores, embora o Holocausto tenha sido inédito e 

sem precedentes, a categoria genocídio, a resistência e o apego à vida são marcas 

discursivas facilmente notáveis nos testemunhos, pois resultam de “já ditos”.  Desta 

forma, se estabelece a interdiscursividade, compreendida como “relação de discursos 

com outros discursos; vozes discursivas que interferem no discurso, e interferem no 

sentido” (FERREIRA, 2001. p. 18). 

Devido à interpelação ideológica, o sujeito se inscreve em determinadas 

formações ideológicas, definidas por Pêcheux (1990, p. 166) como “um conjunto 

complexo de atitudes e de representações que não são nem individuais, nem universais, 

mas se relacionam, mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito, mas 

com as outras". Isto é, o sentido não existe em si mesmo, mas é resultado de “posições 

ideológicas que estão no processo sócio-histórico no qual as palavras e as expressões 

são produzidas (reproduzidas)”. As palavras, as expressões, mudam de acordo com 

aquele que as empregam, sendo assim, adquirem sentido nas relações que se 

estabelecem, em referência com as formações ideológicas e discursivas (PÊCHEUX, 

2014, p. 146). 

Outra parte fundamental da inscrição do sujeito no discurso são as formações 

discursivas, definidas por Pêcheux (2014, p. 147, grifo do autor), como “aquilo que, 

numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura 

dada, determinado por uma luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. No 
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caso dos sobreviventes do Holocausto: quem pode relatar o testemunho de 

sobrevivência é o sujeito que ocupou o lugar de vítima, foi parte oprimida que sofreu os 

maus tratos do Terceiro Reich, e em consequência disso, perpassa suas memórias pelo 

testemunho. Sendo assim, elas ocupam o lugar de testemunhas e, em razão disso, seus 

discursos refletem a posição que ocupam.  

Como exemplo da impossibilidade de assumir uma posição-discursiva que não é 

devida, recentemente, usuários de um aplicativo chamado Tik Tok
24

 apareceram com 

maquiagens que imitam hematomas, além de roupas que fazem lembrar o uniforme que 

era usado pelos judeus nos campos de concentração. Ao fundo, músicas do gênero pop 

ou uma trilha sonora com efeitos de tiros fazem parte da “imitação”. O Museu de 

Auschwitz, de acordo com sites de notícias, declarou o episódio como sendo “doloroso 

e ofensivo
25

.  

De acordo com Pêcheux (2014, p. 146), para que haja uma forma-sujeito em 

qual o sujeito se revele, é preciso uma “dependência constitutiva, daquilo que 

chamamos “o todo complexo de formações ideológicas”. Isto é, o sujeito só assume 

uma posição de acordo com uma conjuntura dada, determinada pelo momento social, 

histórico e ideológico que não é, de forma alguma, transferível ou adaptável, o que 

implica dizer, que “imitar” as vítimas do Holocausto é um ultraje, como também é, 

assumir um lugar discursivo que não lhes é devido.   

A formação discursiva é diretamente afetada por contrastantes posições do 

sujeito ‘que constituem modalidades da relação do sujeito universal com o sujeito da 

enunciação, do sujeito do enunciado com o sujeito da formulação, porém, há no fim, 

aquela que estabelece dominação/determinação’, esta é a que veicula a forma-sujeito, 

determinado pelo interdiscurso. A formação discursiva é a concretização da ideologia, 

que consolida no discurso e o discurso está na língua. A ideologia permite o efeito de 

evidência do sentido, e “fornece a cada sujeito sua realidade” dentro do imaginário das 

formações discursivas (PECHÊUX, 2014. p. 149).  

 Este imaginário nos encaminha à afirmação de Pêcheux (1990, p. 75) de que 

“um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas”, sendo 

estas definidas pelo autor como “as circunstâncias de um discurso”. Dentre tais 

circunstâncias, Pêcheux (1993, p. 82) destaca as formações imaginárias.  

                                                           
24

 Tik Tok é um aplicativo de mídia, considerado uma rede social, no qual, pessoas podem criar e 

compartilhar vídeos curtos, a maioria de tom cômico, com o intuito de se tornar algo viral. 
25

Doloroso e Ofensivo. Disponível em: https://noticias.r7.com/internacional/doloroso-e-ofensivo-a-

reacao-a-onda-de-pessoas-imitando-vitimas-do-holocausto-no-tiktok-28082020  

https://olhardigital.com.br/video/aplicativo-para-compra-de-uniforme-escolar-em-sp/95732
https://olhardigital.com.br/dicas_e_tutoriais/noticia/como-usar-o-filtro-do-faceapp-de-mudanca-de-genero/102131
https://noticias.r7.com/internacional/doloroso-e-ofensivo-a-reacao-a-onda-de-pessoas-imitando-vitimas-do-holocausto-no-tiktok-28082020
https://noticias.r7.com/internacional/doloroso-e-ofensivo-a-reacao-a-onda-de-pessoas-imitando-vitimas-do-holocausto-no-tiktok-28082020
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As formações imaginárias (FI) são parte da discursividade, toda vez que o 

sujeito de um discurso toma a palavra, ele mobiliza um funcionamento discursivo que 

remete às FI. Segundo Pêcheux (1990, p.84) “todo processo discursivo supunha, por 

parte do emissor, uma antecipação das representações do receptor”, isto é, o discurso 

produzido por um sujeito pressupõe um destinatário que se encontra num lugar 

determinado na estrutura de uma formação social.  

Em relação à antecipação, Orlandi (2009, p. 39) destaca que “todo sujeito tem a 

capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor 

“ouve” suas palavras”. Desta forma, por antecipação pode considerar os sentidos que 

suas palavras terão, pois regula a argumentação “de tal forma que o sujeito dirá de um 

modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte” (ORLANDI, 

2009, p. 39).  

 De acordo com Pêcheux (1990, p. 82) são as formações imaginárias “que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 

fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro”. Neste esquema, A pensa: “quem sou 

para dizer o que digo?” se imaginando na produção do discurso, e o B é aquele que 

pergunta: “quem é ele para dizer o que me diz?”.  

 Por exemplo, na relação entre testemunho e ouvintes do testemunho há uma 

reversibilidade. Aquele presta o testemunho pode construir um imaginário daquele que 

o ouvirá, por outro lado, o receptor cria outro imaginário daquele que presta o 

testemunho, numa ação sempre reversa.  

 Em Análise Automática do Discurso, Pêcheux (1990) traz um esquema pra 

explicitar de que forma se dão as formações imaginárias, no qual, “A e B designam 

lugares determinados na estrutura de uma formação social” (1990, p. 83). Abaixo, o 

esquema de Pêcheux (1990, p. 83) para a compreensão das FIs: 

 

Expressão que 

designa as 

formações 

imaginárias 

Significado da 

Expressão  

 

Questão implícita cuja 

"resposta" subentende a  

formação imaginária 

correspondente.  

 
 

Imagem do lugar de A 

para o sujeito colocado 

em A 

“Quem sou eu para lhe 

falar assim?” 

Imagem do lugar de B 

colocado em A 

“Quem é ele para lhe falar 

assim?” 

FIA:(A)

 
 FI: B 
FIA: (B) { 
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Imagem do lugar de B 

para o sujeito colocado 

em B 

“Quem sou ele para que 

me fale assim?” 

Imagem de lugar de A 

para o sujeito colocado 

em B 

“Quem é ele para que me 

fale assim?” 

  

Recortamos o esquema de Pêcheux para exemplificar como seria a antecipação e 

a formação imaginária a partir do testemunho Ala Gartner, sobrevivente do Holocausto, 

presente na exposição “Entre Aspas”. Seu testemunho diz:  

 

 

 

 

 

 

 Destacamos do seu testemunho o termo “tatuagem”. Ala Gartner é o sujeito A, 

representa a testemunha; o sujeito B são seus interlocutores, que têm acesso ao seu 

testemunho. Para que o discurso seja efetivo, a testemunha antecipa que seus 

interlocutores têm compreensão do que se refere o termo “tatuagem” dentro do seu 

contexto e de sua formação discursiva. Gartner é sobrevivente do Holocausto, portanto, 

é vitima dos campos de concentração que tatuavam o antebraço dos prisioneiros para 

controle. Sua tatuagem é uma marca de violência involuntária, que a deixou “marcada 

por dentro e por fora”. Em outros contextos, na presença de outro discurso, de outro 

sujeito enunciador a tatuagem não teria esse encargo negativo, mas, nesse caso, 

“subentende a formação imaginária” de uma sobrevivente do Holocausto.   

 Quem é ela (Gartner) para falar assim? Uma sobrevivente do Holocausto. 

Imagem do lugar de B colocado em A? Uma pessoa que conhece minimamente a 

história do Holocausto e das infelicidades desse período histórico. A antecipação não 

garante que o discurso seja efetivo, ela apenas organiza a enunciação. De acordo com 

Orlandi (2009, p. 39), “esse mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus 

efeitos sobre o interlocutor”.  

 

 

  

FIB: (B) 

 
FIB: (A) { 

“Encontrei meu equilíbrio emocional no brasil. Eu sou assim: 

momentos de felicidade e de tristeza. Eu queria tirar essa porcaria 

de tatuagem, mas não tinha recursos. Estou marcada por dentro e 

por fora." (“Entre Aspas, Ala Gartner, 2019, grifo meu.)  
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2.4 Funcionamentos da memória e da história: construção discursiva 

 

Para traçarmos um caminho analítico, colocamos neste tópico memória e história 

em perspectiva, na relação que elas estabelecem entre si, no modo como se diferem e 

principalmente, como história e memória são parte da construção discursiva. Ademais, 

colocando em suspenso a noção de discurso de e discurso sobre.  

Trazemos para nossa reflexão as relações entre memória e história como 

elementos constitutivos da nossa pesquisa. Venturini (2009, p. 85) citando Nora (1992) 

denota que elas não são sinônimas, pelo contrário, opõem-se. A memória que estamos 

tratando não é uma memória psicológica, nem cognitiva, mas sim, “uma memória social 

inscrita em práticas” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). 

Para Venturini (2009, p. 37), a memória é instável porque é “da ordem do 

vivido”, a História, por outro lado, é constante e olha sempre para o presente recontando 

o passado. Na AD, a história contribui para a produção de sentidos ao estabelecer a 

relação com a linguagem, na ligação com o poder a história se (re)significa pelas 

interações sociais, sendo assim, todo evento da história significa discursivamente para 

Análise do Discurso, e, portanto, é passível de interpretação, deixando de ser apenas 

cronologia, para ser discurso.  

A História tem um apelo para o universal, na qual podemos ouvir “a voz de 

todos e de ninguém”, a memória, por outro lado, “é coletiva e se enraíza no que faz 

sentido na formação social, abrangendo grupos que se aglutinam em torno de laços 

identitários” (VENTURINI, 2009, p. 85). Além disso, a memória discursiva não é 

temporalizada, nem se relaciona com a história de maneira cronológica, mas sim, 

relaciona-se pelo funcionamento no dizer do interdiscurso. (VENTURINI, 2009, p. 91).  

Tratamos aqui da relação da língua com a história na produção de memória, mas, 

isso “não significa assumir a existência de uma dependência positiva com a história, 

mas reforçar que como disciplina ela instaura marcas de acontecimentos, de vivências e 

faz parte da formação social.” (VENTURINI, no prelo, p. 1), pois, a história produz 

marcas com base na sua interpretação, fazendo sentido e surtindo efeitos. De acordo 

com Venturini (no prelo), para entender o funcionamento da memória e da história na 

perspectiva discursiva é preciso se perguntar como elas legitimam o dizer e se 

relacionam às condições de produção. 

A História, segundo Paul Veyne (1998, p. 6), por muito tempo teve o 

compromisso de explicar os fatos, além de descrevê-los, encarada como “uma narrativa 
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de eventos: todo o resto resulta disso. Já que é, de fato, uma narrativa, ela não faz 

reviver esses eventos, assim como tampouco o faz o romance: a história seleciona, 

simplifica, organiza”. A História tem um compromisso com a verdade, então, mesmo 

nos gestos de seleção, ela precisa manter-se verídica, pois, “é preciso que tudo o que 

nela se inclua tenha, realmente, acontecido” (VEYNE, 1998, p. 11). 

Para Veyne (1998) a História tem uma natureza lacunar, isto é, nos livros de 

História os fatos não são contados em sua completude, ela conta aquilo que precisamos 

saber sobre determinado período, evento ou acontecimento histórico, mas nunca a sua 

totalidade, “na história há sempre lacunas mal preenchidas”. Tal como “povos ditos sem 

história são, simplesmente, povos cuja história se ignora”, portanto, quando não 

inseridos na História, deixam de existir.  

Na história do Holocausto, se o plano Nazista fosse concretizado em seu 

esplendor, o extermínio de judeus seria “total, absoluto e completo”, isto é, não deveria 

deixar nenhum rastro ou impressão. Conforme assinala Robin, ao descrever a intenção 

nazista: “Não deveria sobrar nada do povo judeu, [...] nem mesmo o registro civil das 

vítimas, nada de língua, nada de cultura das populações aniquiladas” (ROBIN, 2016. p. 

218). Prova disso, foi o discurso feito por Himmler, parte dele já mencionada 

anteriormente:  

 

Eu não me sentia no direito de exterminar os homens- digam, se vocês 

quiserem matem ou mandem matá-los- e de deixar crescer crianças 

que se vingarão sobre nossos filhos e sobre nossos descendentes. Foi 

preciso tomar essa grave decisão de desaparecer com este povo sobre 

a terra. A questão dos judeus será acertada daqui até o fim do ano por 

países ocupados por nós. Só subsistirão restos da população judaica. 

[...] e que guardemos nosso segredo conosco até o túmulo (SMITH et 

al, 1978. p. 33, grifo meu). 

  

 Em detrimento das muitas provas, tanto documentais, de testemunhos e até 

filmagem dos campos, ainda surgiram teorias que negavam o Holocausto, designando-o 

de “um complô sionista do qual o povo alemão é vítima”. Apesar de que o apagamento 

histórico não foi possível, até mesmo em nossos dias, é possível encontrar sites na 

internet que se dedicam a negar o Holocausto. Então, mesmo quando a História 

documenta, comprova e expõe os fatos, é preciso que o evento seja inserido na 

formação social para que seja conhecido, discutido como parte do memorável.  

 De acordo com Veyne (1998, p. 18), “a história não é senão respostas a nossas 

indagações, porque não se pode, materialmente, fazer todas as perguntas, descrever todo 
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o porvir, e sim, a história é subjetiva”, as escolhas do que ela representa não é livre, mas 

parte do trabalho ideológico da construção da História como um todo, e embora, falha, a 

História é essencial para a interpelação do sujeito e dos discursos como espaço em “que 

o homem produz a realidade com a qual ele está em relação” (ORLANDI, 2004, p. 39), 

pois, a língua significa na história, instaurando acontecimentos. De acordo com 

Venturini (no prelo, p. 11) 

 

[...] a história  na  Análise  de  Discurso,  não  demanda  datação,  nem 

acontecimentos comprováveis, mas efeitos de sentidos que instauram 

em sujeitos, retornando como memória como um discurso que vai 

fazer funcionar outros discursos que circulam na formação  social  e  

que  demandam  interpretação. 

 

Quanto à noção de memória, tratamos de uma memória discursiva, convocada 

amplamente por Pêcheux (1990, p. 52), definindo-a como “[...] aquilo que, face a um 

texto que surge como acontecimento a ler, vem estabelecer “os implícitos de que sua 

leitura necessita: a condição do legível sobre o próprio legível”. A questão está, 

justamente, em encontrar os “implícitos” dispostos na memória discursiva.  

Talvez pela regularidade dos discursos seja possível encontrar determinado 

padrão que revele os implícitos da linguagem, porém, um acontecimento é sempre 

suscetível de tornar-se outro, e, por conseguinte, abrir uma nova série de eventos. Nessa 

direção, Pêcheux (1990, p. 52) assinala que a memória tende a absorver o 

acontecimento, e tornando-se outro, “desloca e desregula os implícitos associados ao 

sistema de regularização anterior”.  

Para Pêcheux (1990, p. 53), esse deslocamento é resultado de um jogo de forças 

que impera sobre a memória, sob o acontecimento, no qual, os implícitos são mantidos 

dentro de uma regularização, numa “espécie de estabilização parafrástica negociando a 

integração do acontecimento”, e a outra força de “desregularização” vem perturbar a 

rede de implícitos. Isto é, na construção da memória, há sempre processos que tangem o 

discurso e que modificam os dizeres. Por fim, Pêcheux denota que a única certeza, no 

que tange à memória é:  

 

A memória não pode ser concebida como uma esfera plana, cujas 

bordas seriam transcendentais históricos e cujo o conteúdo seria um 

sentido homogêneo, acumulado a um modo reservatório, é 

necessariamente um espaço móvel, de divisões, de deslocamento, de 

retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de 

desdobramentos, réplicas, polêmicas, e contra-discursos (PÊCHEUX, 
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1990, p. 56).  

 

A memória, de acordo com Indursky (2011), sempre esteve presente nas 

discussões da AD quando ela fala em repetição, pré-construído ou, em interdiscurso, ela 

está tratando de “diferentes funcionamentos discursivos através dos quais a memória se 

materializa no discurso” (INDURSKY, 2011, p. 68). De acordo com a linguista, se há 

repetição, há retomada, há regularização dos sentidos que vão construir uma memória 

que é social. 

Para Indursky (2011, p. 70), mesmo se a memória social se apresentar “ao 

sujeito do discurso revestida da ordem do não-sabido”, os discursos produzidos estarão 

em circulação, urdidos em linguagem, tramados pelo tecido sócio-histórico, que são 

retomados-repetidos-regularizados. Essa repetição pode ocorrer de modo a contrariar 

um discurso já existente, o sujeito que produz o discurso pode desindentificar-se com 

algum saber e identificar-se com outro, sendo parte da construção de uma formação 

discursiva. 

Robin (2016) convoca a noção de memória saturada ao abordar a memória da 

Shoá como uma dessas memórias que podem ser saturadas num mundo obcecado pelo 

registro, afinal, quando não se faz um trabalho que de fato aprimore o conhecimento da 

memória em questão. Para Robin (2016, p. 216), “nunca uma memória foi mais 

celebrada do que a deles, guardada de maneira mais vigilante, mais protegida pelas leis, 

pelos monumentos, textos, discursos, narrativas e testemunhos”, mas ainda assim, a 

memória da Shoá nunca foi tão frágil, tão precária e tão ameaçada, por conta do 

negacionismo “que como um câncer, corrói todo o tecido social” (ROBIN, 2016, p. 

216). 

 A grande preocupação é que este negacionismo chegue a ser tão forte que reste 

apenas uma pequena parte na História para os mortos no Holocausto. Conforme a 

autora, o alvo é retirar a insígnia do número 6 milhões como parte estatística e, então, 

rememorar cada vítima, cada memória. Tarefa árdua demais numa sociedade que tende 

a esquecer, apegando-se apenas a uma “fina fatia de memória”. 

Segundo Robin (2016), o negacionismo é forte em muitos aspectos, até mesmo 

em relação aos testemunhos, uma vez que desconsidera o forte antissemitismo e o 

sofrimento deles, dizendo simplesmente, que “isso não aconteceu”. Para a autora, é 

muito fatídico que neguem um fato da História que teve tantas vítimas, pois “não se 

trata de interpretação. É real do passado que é negado” (ROBIN, 2016, p. 220).  
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  Os negacionistas são inúmeros no mundo e representam a parte de intelectuais 

que atacam e negam as memórias da Shoá, desde deportações aos campos e 

evidentemente, as mortes. Segundo Robin, fazem isso ao insultar a memória dos 

mortos, destilando discursos de ódio, atrelados a argumentos que dizem que a existência 

do Holocausto é passível de discussão e debate, como se os acontecimentos fossem 

facultativos, assegurando que não se trata de negar, mas sim, de exercer a livre e 

espontânea liberdade de expressão, e que quando barrados, por lei, este direito lhes é 

negado e, desta forma, são mal interpretados pelo restante que atribui as suas ideologias 

o que de fato são, falhas de caráter. Ademais, cabe ressaltar o que é a liberdade de 

expressão, em detrimento do que ela deixa de ser o que é e passa a ser crime.  

Desse modo, se por um lado o Museu do Holocausto buscar lembrar as vidas e 

garantir que as memórias não se apaguem, pelo lema de que “por toda vida vamos 

lembrar”; de outro lado, os negacionistas tem se tornado “interlocutores legítimos”, 

quando, na verdade, deveriam estar reduzidos ao silêncio.    

 Diante disso, estudiosos que defendem o Holocausto como partes da memória 

imprescindível da humanidade e precisam lidar com o discurso de ódio disfarçado de 

negacionismo, tem de dar “provas de tudo, neutralizar os negacionistas em seu próprio 

terreno” (ROBIN, 2015, p. 121). Os testemunhos são tão importantes porque dão a 

palavra viva, que dispensa qualquer demagogia, mas que relata a memória individual 

que é inerente àquela História do Holocausto.  

A maior forma de apagamento histórico que acontece no caso da Shoá é o 

desaparecimento das vítimas. Conforme Robin (2015, p. 237), “os sobreviventes dos 

campos de concentração estão desaparecendo progressivamente, e a memória abre 

espaço para a história, ou melhor, vivemos um novo tempo da memória”. Nesta 

perspectiva, o testemunho é um discurso de resistência, visto como “produtor de uma 

verdade proveniente da dimensão subjetiva da vida social, das experiências vividas 

pelos sujeitos, suas narrativas e simbolizações do sofrimento, individual e coletivo.” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 1).  

Parte da diferenciação de história e memória há dois conceitos determinantes 

que funcionam no intradiscurso e são parte da formulação: o discurso do e o discurso 

sobre. De acordo com Orlandi (2002, p. 36) “em todo o dizer há algo que se mantém, 

isto é, o dizível, a memória”, neste sentido, buscamos compreender de que maneira o 

Museu do Holocausto de Curitiba se inscreve na memória e na história, como parte do 

dizível, abordando como o museu representa a memória da Shoá e dos judeus, e como 
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os próprios judeus tem representado a si mesmos.  

Na produção do discurso do museu em relação à memória, ressoam vozes da 

Shoá, na qual o discurso de/sobre  

 

[...]  legitimam esse espaço de memória. Trata-se de “coisas a 

saber” que circulam discursivamente a partir de testemunhos e 

de testemunhas – sujeitos protagonistas de narrativas 

estruturadoras do passado, fazendo sentido no presente, nos 

quais as vozes que ressoam no discurso de/sobre o museu a 

partir de quem fala/diz – (discurso do) - e do que é dito (discurso 

sobre) presentificam o passado, instauram e significam o 

presente, em função de um futuro. (VENTURINI, PETRI, 2019, 

p. 1)  

 
 O discurso do outro, encontra-se "o espaço do não explicito, do 'semi-desvelado'. 

sugerido mais do que mostrado ou dito” (AUTHIER, 1990, p. 96). Isto é, o discurso do 

mais esconde, do que mostra, faz parte do jogo polissêmico, da escolha das palavras que 

ocultam e (re) significam os sentidos. De acordo com Venturini (2009, p. 85) o discurso 

de sustenta o dizer, “autorizando-o ou não em relação a uma Formação Discursiva, á 

qual o sujeito da enunciação se assujeita pela identificação, contraidentificação ou 

desidentificação dos sujeitos locutores”. 

Além disso, Venturini (idem) destaca que o discurso de se insere no âmbito da 

rememoração, uma vez que “ocorre na dimensão não linear do dizer e ocupa o espaço 

do já-dito e do significado antes, em outro lugar, cujo retorno ocorre pela repetição, que 

de um lado estabiliza os sentidos e, de outro, instaura novos.” (VENTURINI, 2009, p. 

73).  

Na formulação dos discursos, não há dizeres homogêneos, ou verdades 

cristalizadas, há sempre noções e diferentes perspectivas sendo tomadas por diferentes 

sujeitos ideológicos. Desta forma, o museu apresenta o discurso das testemunhas, 

realizando um recorte dentro de sua própria formação ideológica. Há sempre 

sobrenomes de judeus em destaque, Gartner, Liberman, Lustman, Flam, Gewertz, Klein, 

Schlesinger, Stivelman, entre outros. Os nomes judaicos se multiplicam e representam 

pessoas e comunidades, há sempre uma retomada para o valor cultural da população 

judaica. 

Pêcheux (1990, p. 17) considera que “a interpelação ideológica como ritual 

supõe o reconhecimento de que não há ritual sem falha, desmaio ou rachadura: “uma 

palavra por outra” é uma definição da metáfora, mas é também o ponto em que um 
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ritual chega se quebrar no lapso ou no ato falho”. Neste caso, o questionamento sobre o 

“ato falho” do Museu é: apesar de constantemente direcionar os sentidos para a 

importância de todas as vidas, destaca prioritariamente a vida dos judeus. 

O discurso de constitui o discurso sobre, “que funciona como a memória que o 

constitui e como discurso fundante que retorna e ancora no eixo da formulação” 

(VENTURINI, 2009, p. 75). O discurso sobre instaura uma aparente estabilidade, que 

aproxima o fazer discursivo do fazer histórico, numa ilusão de realizar o que Pêcheux 

chamou de “apagamento seletivo da memória histórica” (2009, p. 7).  Desta forma, 

podemos compreender que na ligação de história e memória apagamentos são maneiras 

de formar diferentes sentidos dentro de uma sociedade. Os sentidos não lineares e fazem 

parte de um rede que liga sujeito, contexto sócio-histórico, formações discursivas, 

fazendo com os sentidos, estejam sempre em movimento.  
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CAPÍTULO III 

 

 

Embora a imagem da morte seja ainda forte, muito mais forte deve 

ser a imagem da vida. (REISS, 2018) 

 

3. O DIZER DE MULHERES “ENTRE ASPAS” 

 

 Este capítulo estrutura-se em três partes, quais sejam: 3.1: Encaminhamentos 

metodológicos; 3.2 Arquivo de testemunhas e testemunhos pelo/no museu: Exposição 

“Entre Aspas”; 3.3 Recortes, condições de produção e análises: engendramento da 

memória e da história.  

A proposta deste capítulo é apresentar os encaminhamentos metodológicos da 

pesquisa, explicitar de que forma montamos o arquivo para a pesquisa, denotando a 

noção de arquivo e; por fim, a análise dos testemunhos recortados na Exposição “Entre 

Aspas”, que funcionam como engendramento de memória e fazem parte da construção 

do Museu do Holocausto de Curitiba como lugar de memória.   

 

3.1 Encaminhamentos Metodológicos:  

Tratar do Holocausto discursivamente não é uma tarefa fácil, pois, falamos de 

um período da História que envolveu a morte de milhões de pessoas. O sofrimento, a 

dor, as violências, as dificuldades são acontecimentos que ficam apenas no imaginário 

da História, pois, desaguam na impossibilidade de saber de forma concreta ou de 

mensurar em todas as ordens o que foi tamanho horror, porém, ainda nos propomos à 

reflexão que, conforme assinala Orlandi (2014, p. 7), “não é nunca fria, lugar de 

emoção, de debate, de opressão, mas também de resistência”, portanto, se refletimos 

sobre esse período, nos provamos à resistência, contribuímos pelo gesto analítico com a 

História para que ela não se repita. 

Segundo Robin (2016, p. 34), a construção de uma memória do passado, ainda 

mais quando dolorosa “trata-se de um trabalho difícil, que não acontece sem resistência. 

O tempo é necessário para que o sujeito chegue a conhecer essa resistência que antes 

ignorava”. Nesse sentido, pensamos nos testemunhos como atos de resistência perante o 

sistema nazista que quis calar esses sujeitos de muitas maneiras: pela dor, pelo 

sofrimento e pela morte; aqueles que sobreviveram conseguem encontrar na 
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possibilidade de voz redenção e, essa redenção pelo testemunho é um ato de resistência. 

Resistem para falar de suas memórias, resistem para dar enfoque à vida e resistem para 

que suas memórias sejam parte interina do passado e não do presente, desta forma, sua 

resistência ampara e subsidia a vida agora.  

 Os testemunhos são dos mais variados sujeitos: homens e mulheres de 

diferentes nacionalidades, cores, religiões, saberes e, classes sociais. Dentre estes 

recortamos os testemunhos de mulheres que sobreviveram ao Holocausto como foco. 

Nosso recorte não incide sobre questões de gênero, pois não busca diferenciar homens e 

mulheres em fatores biológicos e sociais, mas sim, para dar enfoque a elas como 

sujeitos pertencentes à História do Holocausto e, bem como, pelo desejo de ouvi-las, de 

saber o que elas dizem, como enfrentaram as mazelas do período e como viveram no 

pós-guerra. Sendo assim, o nosso recorte é resultado da nossa formação ideológica e 

discursiva em relação às mulheres, que nos inserem num olhar crítico em relação à 

visibilidade das mulheres na História, queremos que seus testemunhos sejam 

considerados como parte da construção de memória dentro do que o Museu do 

Holocausto arquiva e expõe.  

 Todo o gesto analítico tem como base a interpretação, em verificação das 

condições de produção e do engendramento de memória. Na perspectiva discursiva, a 

interpretação está presente em toda manifestação da linguagem, para Orlandi (2004, p. 

9) “não há sentido sem interpretação”.  Portanto, tomamos os testemunhos de mulheres, 

que o Museu do Holocausto arquiva, recorta e expõe como parte de sua construção de 

memória da Shoá e, a partir deles, realizamos gestos de interpretação que buscam 

encontrar os mais variados sentidos pertencentes nos testemunhos. Abordamos os 

testemunhos como discursos que estão presentes no Museu do Holocausto, uma 

instituição, que consideramos ser um lugar de memória, pois, organiza e legitima 

discursos fazendo deslizar os sentidos em torno do Holocausto.  

 Para tratarmos discursivamente dos testemunhos e traçarmos um caminho 

metodológico seguimos a seguinte ordem: Primeiro delimitamos o lugar, isto é, o 

Museu, tratando de seu funcionamento, da sua metodologia e proposta educacional, 

inferindo-o como um lugar de memória. Depois tratamos da Exposição “Entre Aspas”, 

que fornece o objeto analítico: os testemunhos de mulheres, evidenciando o discurso do 

outro, o engendramento de memória e a própria proposta do Museu de dar individuação 

às vitimas, desmistificando o número de mortos em massa, dando visibilidade a cada 

sujeito-sobrevivente de maneira individual. Tratamos também de memória e de história 
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mobilizando Pêcheux (1999, p. 52), sobre a memória coletiva, em relação ao que ressoa 

como prática e circula em detrimento do que é deixado de lado, esquecido, apagado ou 

simplesmente ignorado no discurso museológico
26

. Segundo Pêcheux (2014, p. 162) a 

memória discursiva funciona no interdiscurso, “fornece a cada sujeito sua realidade, 

enquanto sistema de evidências e de significações-aceitas- experimentadas”. Os efeitos 

do interdiscurso, dessa forma, como pré-construídos deslocam sentidos e promovem a 

ruptura no discurso dos testemunhos, pois, neles ressoam discursos que vem de 

diferentes lugares, que buscamos recuperar nas análises.  

 Retomamos aqui nossa questão de pesquisa, tendo em vista que pretendemos 

olhar para os testemunhos de forma analítica neste último capítulo. Sendo assim, 

buscamos responder: Como o discurso do/sobre os sobreviventes do Holocausto é 

engendrado a partir de testemunhas e seus testemunhos na construção de memórias em 

(dis)curso, reforçando a representação dos sobreviventes  e suas práticas de resistência 

ao genocídio e às barbáries do III Reich? E como esses testemunhos 

legitimam/ancoram o Museu do Holocausto de Curitiba como um lugar de memória da 

Shoá? 

 Os sujeitos-sobreviventes do Holocausto presentes na Exposição “Entre Aspas” 

falam a partir de suas experiências no cárcere durante a Segunda Guerra Mundial, o que 

implica dizer, que seus discursos são formados em circunstâncias enunciativas 

específicas e, embora, não estejam mais no passado, esses discursos apontam para um 

falar urgente, que remonta o passado para significar no presente. Desta forma, nossa 

questão de pesquisa é justamente engendrada com o intuito de observar de que maneira 

esses testemunhos, que são feitos a partir de testemunhas representam o período e os 

sujeitos. Que mulheres são essas? Falam de que período? Afetadas por quais formações 

discursivas? Todas essas questões permeiam nossa questão principal, que buscaremos 

responder no gesto analítico dos testemunhos. 

  De acordo com Robin (2016, p. 246), “a narratividade dos sobreviventes é 

esquartejada entre uma narrativa não diretiva e espasmos, irrupções de incongruências 

que são momentos de verdade”, isto é, o testemunho irrompe de choques de 

temporalidades, onde o presente olha para o passado, “o antes e o depois” no curso da 

História, na qual, os sobreviventes não estão “concernidos pela total verdade da 

cronologia, das datas, dos nomes, de pessoas que evocam, a não ser da sua relação de 

                                                           
26

 Lembramos que o museu como instituição tem o seu próprio direcionamento e o seu modo de narrar-se, 

de contar-se, conforme Venturini (2020) sinaliza para os protocolos a serem seguidos, enquanto práticas.  
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presente com o passado” (ROBIN, 2016, p. 249). Desta forma, entendemos que no 

testemunho há mais falta do que presença, há mais lacunas do que caminhos traçados, 

há mais ausência do que comparecimento, há mais silêncio do que palavras,  porém, 

repleto de sentidos, lugar de emoção e de luta pela vida, que “segue seu curso, ao menos 

para os que tiveram a chance de sobreviver” (ROBIN, 2016, p. 252), dentre estes, as 

mulheres sujeitos-sobreviventes presentes na Exposição “Entre Aspas”. 

 

3.2 Arquivo de testemunhas e testemunhos pelo/no museu: Exposição “Entre 

Aspas”:  

  

 A noção de arquivo é fundante à pesquisa e, está presente nas questões 

discursivas como: leitura, interpretação, recortes e análises. Segundo Pêcheux (2010, p. 

55), tradicionalmente “os profissionais da leitura de arquivos são "literatos" 

(historiadores, filósofos, pessoas de letras) que têm o hábito de contornar a própria 

questão da leitura regulando-a num ímpeto”, para o analista, fazem isso numa prática de 

dar a sua leitura particular na construção do seu “mundo de arquivos”. Desta forma, na 

construção do nosso arquivo, buscamos formular o “mundo” inteiramente complexo do 

que envolvia testemunho, história, memória e Holocausto.  

Para Pêcheux (2010, p. 51), em sentido amplo, o arquivo é “campo de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”. Isto é, um grande conjunto 

de documentos que podem ser selecionados para dar embasamento e respaldo teórico 

sobre determinado assunto, portanto, a priori, podemos dizer que o arquivo é muito 

importante para a constituição do corpus de análise e para os gestos de interpretação, 

pois, é por meio do arquivo que formamos os possíveis caminhos e direcionamentos da 

pesquisa. Segundo Pêcheux, a constituição do arquivo está relacionada aos gestos de 

leitura, que apontam para diferentes possibilidades de ‘maneiras de ler’, ou diferentes 

maneiras de apreender e interpretar os documentos pertencentes a certo arquivo. Isso 

coloca em jogo o “trabalho do arquivo enquanto relação do arquivo com ele mesmo, em 

uma série de conjunturas, trabalho da memória histórica em perpétuo confronto consigo 

mesma” (PÊCHEUX, 1994, p. 57).  

Organizar arquivo, de acordo com Pêcheux (2010, p. 3, grifo do autor) consiste 

“em marcar e reconhecer as evidências práticas que organizam leituras, mergulhando a 

"leitura literal" (enquanto apreensão-do-documento) numa "leitura" interpretativa – que 

já é uma escritura”. Ou seja, ao lermos os documentos e demarcamos quais aspectos dos 
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textos farão parte do nosso arquivo em “apreensão” já estamos efetivando uma leitura, 

que é, portanto, uma interpretação. Neste sentido, o arquivo seria uma  

 

[...] materialidade discursiva que traz as marcas da constituição dos 

sentidos. O material de arquivo está sujeito à interpretação e, mais do 

que isso, à confrontação entre diferentes formas de interpretação e, 

portanto, não corresponde a um espaço de "comprovação", onde se 

suporia uma interpretação unívoca. (NUNES, 2007, p. 374). 

  

  Nessa perspectiva, quando o analista compõe o seu arquivo ele já esta dando 

sentido a sua pesquisa, porque escolhe um autor, um texto e não outro. Essa separação é 

parte da construção dos sentidos, que estão sempre deslizando na confrontação com a 

História e a linguagem. Neste sentido, o arquivo convoca a historicidade, pois, “implica 

em observar os processos de constituição dos sentidos e com isso desconstruir as ilusões 

de clareza e de certitude” (NUNES, 2007, p. 373).  Nesse sentido, na composição de um 

arquivo, não significa que ele seja tudo sobre uma questão, mas, sim, que ele funciona 

para o analista como gesto de interpretação ou como gestos simbólicos que se 

inscrevem na história a partir da visão do sujeito que monta o arquivo, portanto, 

subjetivo, simbólico, “vestígio do possível”, marcado pela incompletude.  

 Ao refletir sobre como montamos arquivo, Derrida (2001) discorre que a noção 

de arquivo passa por duas questões de ordem: começo e comando. Segundo ele, a 

palavra Arkhê, da qual deriva o arquivo, apresenta dois princípios em um: o princípio da 

natureza ou da história, ali onde as coisas começam [...], mas também o princípio da lei 

ali onde os homens comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social” 

(DERRIDA, 2001, p. 11). Nesta perspectiva, há o pressuposto de que para formar um 

arquivo é necessário certa ordem, não de hierarquia, mas sim,  daquilo que julgamos 

mais importante, como também, como forma de organização, para que o trabalho siga 

uma linha correta de disposição das coisas. Neste sentido, precisamos pensar em como a 

pesquisa é formada a partir do arquivo.  

 Para o começo do nosso arquivo, voltamos o nosso olhar para a escrita da 

História, pois, embora ela seja, na concepção de Nora (1992)
27

, “a reconstrução sempre 

incompleta do que não existe mais”, é a História que nos fornece os relatos de 

acontecimentos importante da humanidade, dentre estes, o Holocausto. Sendo assim, 

para tratarmos do Holocausto montamos arquivo buscando entender as condições sócio-

                                                           
27

 Trazemos Nora (1992) a partir do recorte feito Venturini (2009), uma vez que a obra de Nora é de 

difícil acesso, e “grandiosa pela dimensão material (mais de seis mil páginas, e pela duração do trabalho 

(dez anos de trabalho, de 1984 a 1993)” (VENTURINI, 2009, p. 54). 



82 
 

históricas que envolveram esse período. Para tanto, trouxemos para o arquivo, a obra do 

Historiador Osvaldo Coggiola (2015), intitulada Segunda Guerra Mundial: Causas, 

Estruturas, Consequências,  na qual, o autor explana sobre como a Segunda Guerra foi 

um acontecimento, único, tanto pelas suas causas e contexto histórico, quanto pelo seu 

desenvolvimento, e pelas suas consequências, dentre elas, o próprio Holocausto, que 

mostrou ser um plano ideológico arquitetado e bem estruturado por um sistema 

organizacional.  

 Para tratar especialmente sobre o Museu do Holocausto de Curitiba, por conta da 

proposta museológica ser relativamente nova, de 2011, não havia muitas obras que 

falassem especialmente sobre o Museu, então, trouxemos para a montagem do arquivo, 

a obra de Carlos Reiss, chamada: “Luz Sobre o Caos: Memória e Educação do 

Holocausto”, na qual, o coordenador geral do Museu apresenta o trabalho complexo 

envolvendo a construção de uma memória da Shoá, sobre eixos de memória, educação e 

pesquisa, demonstrando quais alicerces pedagógicos estão inseridos no trabalho do 

Museu. Os principais tópicos discutidos na obra são: Ineditismo; Transmissibilidade, 

Universalismo; Personificação e Vida. O livro historiciza a memória e propõe 

estratégicas educacionais para o Ensino da Shoá, num gesto de não deixar que a “[...] 

memória se apague. E se isso acontece, o todo se converte em Nada, porque o homem 

preocupado em julgar, se abstém do passado histórico. É quando retrocedemos aos 

escombros da ignorância. (REISS, 2018, p. 38).  

 Para tratar de mulheres na História do Holocausto, o trabalho fundamental na 

constituição do arquivo foi o intitulado: Cultura, identidade e gênero no processo de 

imigração judaica de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, de Bruna Krimberg 

von Mühlen, no qual, um dos focos da pesquisa foi a investigação sobre o que as 

mulheres, judias e não judias, vivenciaram no Holocausto, com o objetivo de dar 

visibilidade às experiências enfrentadas por elas. (MÜHLEN, 2012). Em um dos relatos 

de sua pesquisa, a autora afirma que:  

 

A ideia do líder da SS e arquiteto do Holocausto, Heinrich Himmler, 

era usar a prostituição como estímulo para o trabalho dentro do campo 

de concentração. As visitas eram permitidas para aqueles que se 

destacassem e os ‘melhores trabalhadores’ tornavam-se então 

exploradores sexuais das mulheres obrigadas a se prostituir, [...]. Ou 

seja, as mulheres nos campos de concentração eram obrigadas a se 

submeter a situações de violência. (MÜHLEN, 2012, p. 22). 
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Embora as relações de gênero não sejam o foco de nossa pesquisa, precisávamos 

considerar as lutas femininas como meio de entender o contexto sócio-histórico da 

formulação de seu discurso, expostos nos testemunhos. Afinal, muito se sabe na 

História cronológica sobre o Holocausto, mas há poucos estudos que direcionam os 

sentidos, efetivamente, para os sujeitos que são parte da História, sendo assim, nosso 

recorte e gesto analítico vai à contramão de uma história que, por muito tempo, apagou 

esses sujeitos, ou, simplesmente, ignorou suas histórias e memórias como parte da 

construção da História do Holocausto.  

Outro trabalho que caminha na mesma direção, parte de nosso arquivo, é a 

Enciclopédia do Holocausto, que conta com a reunião de inúmeros artigos que tratam 

especialmente do período, sendo, portanto, um grande arquivo de histórias do 

Holocausto, que objetiva disponibilizar para estudiosos e interessados as Histórias do 

período de maneira mais didática, todos os artigos estão no domínio público.  

O arquivo é formado, também, pelas obras de teoria e, nesse caso, em nossa 

pesquisa foram utilizadas inúmeras obras, a maior parte de Análise de Discurso, com a 

presença de autores como Pêcheux, do qual foram utilizadas as obras: Semântica e 

Discurso (2014), O Discurso: Estrutura ou Acontecimento (2015), Papel da Memória 

(1999), entre outros; Eni Orlandi: Análise de Discurso: princípios & procedimentos 

(2009), Interpretação: autoria, leituras e efeitos do trabalho simbólico (2004), Discurso e 

Leitura (2001), e ainda outras; Para falar de lugar de memória e memória discursiva, 

trouxemos Indursky (2016) e, especialmente, a obra “Imaginário Urbano: Espaço de 

rememoração, comemoração”, de autoria de Venturini (2009), na qual, a autora trata de 

museu como lugar de memória e outras noções que também são pertinentes para nossa 

pesquisa.  

Um aspecto importante do arquivo é a relação que este mantém com o corpus, o 

qual, segundo Pêcheux, seria “um sistema diversificado, estratificado, disjunto, 

laminado, internamente contraditório, e não um reservatório homogêneo de informações 

ou de justaposição de homogeneidades contrastadas” (PÊCHEUX & LÉON, 2011 

[1982], p. 165), isto é, não se apresenta de forma clara e linear, mas, sim, de formas 

indistintas e subjetivas. O corpus se constitui enquanto materialidade de análise, 

constituição que é perpassada por gestos de interpretação, isto é, segundo Petri (2000), 

de gestos que permitem a seleção prévia das fontes; ou ainda gestos de interpretação 

projetados sobre sua materialidade, os quais possibilitarão compreender não só sentidos 

que tendem a estar cristalizados (memória institucionalizada), mas, especialmente, 
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efeitos de sentido, devido ao arquivo ser determinado pela articulação entre língua e 

história.  

Para Schneiders (2014, p. 103), os gestos de interpretação são decorrentes da 

história, mas, “também da posição ideológica do sujeito que o está produzindo e que, o 

mesmo tempo, se produz/constitui no interior dessa discursividade, (de)marcando a 

posição sócio-histórica ideológica em que está inscrito”. Consideramos, portanto, o 

arquivo do ponto de vista discursivo, como um objeto linguístico e histórico, “interno da 

discursividade, pelo qual a língua se inscreve na história.” (PECHEUX, 1994, p. 63), 

resultado do trabalho ideológico. Nesse sentido, nosso corpus é formado pela inter-

relação do arquivo e das posições ideológicas do nosso olhar como analistas. Isto é, o 

Museu fornecia muitos observatórios analíticos, pois, há no museu muitas formas de 

significar, mas, como não é possível recortar o todo, olhamos para aquilo que o Museu 

arquiva, mas não direciona a atenção: o testemunho de mulheres.  

As formas de organização dos testemunhos eram diversas: por meio dos vídeos e 

depoimentos expostos in loco no Museu; por meio das obras que o Museu expõe 

dedicando-se à proposta educacional; por meio das redes sociais, no qual, são 

compartilhadas semanalmente histórias das vítimas do Holocausto e por fim, as 

exposições, que o museu projeta e arquiva como parte, também, do seu eixo de 

educação. Desta forma, consideramos a exposição “Entre Aspas” que é itinerante e 

pudemos visualizá-la presencialmente como também, de forma digital no Museu. A 

exposição pareceu-nos a melhor maneira de trazer para o corpus de análise o 

testemunho desses sujeitos-sobreviventes.  

A proposta nazista era a de “desumanizar” a vítima antes de destruí-la, 

reduzindo-a a um estágio de sub-humanidade, “como um animal” (REISS, 2018, p. 182-

183), destarte, aqueles que sobreviveram e estão expostos na exposição “Entre Aspas” 

são valorizados e identificados com um nome, um rosto e uma história, fazem parte da 

construção da memória da Shoá, configurando seus testemunhos como meios de 

resistência à idealização nazista, recebem, pois, “um peso proporcional à sua 

importância ideológica, [...] refletida pelo investimento e esforço de recuperar de cada 

ser humano, seu nome e os detalhes de sua vida” (REISS, 2018, p. 20). Nisto, reside a 

“Personificação da Shoá”, retirar a massificação dos 6 milhões e tratar de vidas, 

individuais, de sujeitos ímpares.  

Trabalhamos com a língua em movimento no curso da História, tomamos os 

testemunhos como manifestações do discurso dos sujeitos sobreviventes, porém, 
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arquivados e parte da construção ideológica do Museu do Holocausto de Curitiba. De 

acordo com Pêcheux (2015, p. 51), a língua é cruzada por uma divisão discursiva de 

dois espaços: “o da manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma 

higiene pedagógica do conhecimento, e o de transformação dos sentidos, [...], de um 

trabalho do sentido sobre outro sentido tomados no relançar indefinido das 

interpretações”.  

Entendemos, assim, que o Museu busca construir um “sentido sobre outro 

sentido”, pois, deixa os testemunhos “Entre Aspas”, os quais, não representam o todo do 

discurso dos sujeitos-sobreviventes, mas sim, uma parte, que é colocada como manobra 

para estabilizar os discursos, ora pela valorização da vida, ora pelo apego às memórias 

da Guerra, ora pela valorização do Brasil como morada no pós Guerra. Tudo é 

ideológico e parte do simbólico, assim, dentro do que se apresenta na “Entre Aspas” 

partimos para a nossa análise, como gesto de interpretação, “como espaço do possível, 

da falha, do equivoco” (ORLANDI, 2004, p. 22).  

3.3 Recortes, condições de produção e análises: engendramento da memória e da 

história. 

 

Como já mobilizamos neste trabalho, entendemos que o Museu do Holocausto 

funciona como um lugar de memória, pois, se inscreve na ordem do simbólico e 

ressoam discursos dentro de já-ditos, que embora significados, podem ser esquecidos. 

Os testemunhos que são recolhidos, transcritos e organizados pelo Museu identificam 

sujeitos pertencentes a uma filiação, são todos judeus que vieram para o Brasil após a 

Segunda Guerra Mundial, e contam sua vida durante o Holocausto e no pós-guerra, a 

partir, do que lhes é memorável.  

No Museu do Holocausto, há a celebração, mas há também ocultamento, pois,  

nem todos os testemunhos são expostos, pela impossibilidade do “real” da língua e 

também, pela formação ideológica do espaço museológico que regula e estabiliza certos 

discursos, mas, não outros. O testemunho atende a uma questão do presente e esta, 

conforme Robin (2016) é fundamental para que possa surgir a partir das experiências 

dos ancestrais uma sociedade mais igualitária.  Essa é a missão do museu do 

Holocausto, dar visibilidade para que não se repita. Essa missão mostra que há, 

conforme sinaliza Maziére (2011, p. 19), um esquecimento seletivo do passado que 
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“instala uma nova relação com o futuro. Com o muro desaba um modo de poder pensar 

o futuro pela luta e pela resistência”.  

Falar das testemunhas é uma maneira de “inverter a maquinaria de 

desimaginação implementada pelos nazistas, essa maquinaria de desaparecimento 

generalizado de um povo, de sua memória” (ROBIN, 2016, p. 298). Visto que, segundo 

Venturini (2009, p. 66), a memória é da ordem do vivido, ela pode se extinguir 

“juntamente com as comunidades que as mantém”, o que torna imprescindível que “o 

lugar de memória se fizesse necessário como arquivo, onde a memória pudesse se 

constituir em história, como continuidade e estabilidade, o que a institucionaliza” 

(VENTURINI, 2009, p. 67). Desta forma, o Museu do Holocausto traz os testemunhos 

para que essas memórias não se percam, deixando de fazer parte da História. Portanto, 

refletir sobre esses testemunhos não deve ser apenas uma tarefa crítica e puramente 

analítica, mas uma tomada de posição, que não é neutra, tendo em vista que busca ser 

consequente, isto é, falar da vida e os testemunhos falam de vidas, de pessoas, de 

Histórias reais e de memórias que ressoam e instauram efeitos de realidade.  

Recortamos, em nosso movimento analítico, o testemunho de seis mulheres e o 

fizemos considerando que as mulheres resistiram para serem sobreviventes e resistem 

para serem testemunhas, cada testemunho tem um rosto, um nome e uma história.  O 

primeiro que veremos é testemunho de Hertha Spier (1918-2020), de acordo com o 

Museu do Holocausto (página no Facebook)
28

, nasceu em Bielsko, na Polônia. Em 

1939, ela e sua família foram levadas ao gueto de Cracóvia e depois ao campo de 

Plaszow, de onde Oskar Schindler a resgatou, salvando também cerca de 1.200 pessoas. 

Esta testemunha perdeu todos seus familiares, eliminados um a um. A última a partir foi 

a irmã, que morreu em seus braços. Por causa da irmã, Hertha abdicou da oportunidade 

de incorporar a Lista de Schindler para não perdê-la de vista.  Sobreviveu a três campos: 

Plaszow, Auschwitz e Bergen-Belsen, na Alemanha e quando foi libertada estava 

desnutrida, pesando 28 quilos aos 26 anos.  

No texto-imagem, retirado da exposição “Entre Aspas” (UFSM/Silveira 

Martins) temos o rosto da testemunha e ao lado, seu testemunho em branco (a 

memória), na tela preta (da história), e acima deles, as manchas de tintas coloridas e 

disformes, que ‘lançam a luz na escuridão’. 

 

                                                           
28

 https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba, acesso em 28 de outubro de 2020.  

https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba
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Texto-imagem capturado por Maria Cleci Venturini em 23 de outubro de 2019 (UFSM).  

 

De acordo com o biógrafo que escreveu sua vida, Tailor Diniz, Hertha chegou ao 

Brasil em 1946, e amava esse país como sua Pátria, pois aqui se sentiu acolhida e 

amada. Nos campos de concentração, ela passou por verdadeiros horrores, ainda de 

acordo com Diniz, “Hertha ganhou o número A21646 tatuado no braço e esteve frente à 

frente com Joseph Mengele
29

 em Bergen-Belsen” (DINIZ, 2020).  Essa sobrevivente 

viveu olhando para o futuro, convicta de que precisava viver. Em seu testemunho 

lemos:  

Resisti aos horrores da guerra porque não perdi a vontade de viver, o que aconteceu com 

tantos, tive, durante todo o tempo, a minha irmã, a última que ainda estava viva, ao meu 

lado. Quando ela morreu, duas semanas antes da libertação, perdi a vontade de viver, e, se 

a guerra durasse mais uns dias, eu também teria morrido (HERTHA, “Entre Aspas”, 

2019)
30

.  

O paralelo vida e morte ressoa no eixo da formulação e faz parte da formação 

discursiva em que se inscreve o Holocausto. Nessa formação discursiva, a morte se 

repete como (re) dito e re(passado). O que se estabelece é a busca pela vida ou a espera 

                                                           
29

 O médico e assassino em massa nazista, conhecido como “Anjo da Morte”, foi responsável direto por 

muitas mortes, além de que, fazia muitas experiências com os prisioneiros de campo. “Em meados de 

1940, Mengele entrou voluntariamente para a SS, a tropa de elite nazista. O tenente de 32 anos foi 

transferido para Auschwitz três anos depois. O médico do campo de concentração era particularmente 

ativo no processo de seleção na rampa de entrada. Ele estava especialmente interessado em crianças, 

sobretudo gêmeos e anões.” bhttps://www.dw.com/pt-br/josef-mengele-o-anjo-da-morte-de-auschwitz/a-

52113785n  

 
30

 Optamos por transcrever os testemunhos que estão nos enunciados-imagem, para facilitar a leitura.   

https://www.dw.com/pt-br/josef-mengele-o-anjo-da-morte-de-auschwitz/a-52113785
https://www.dw.com/pt-br/josef-mengele-o-anjo-da-morte-de-auschwitz/a-52113785n
https://www.dw.com/pt-br/josef-mengele-o-anjo-da-morte-de-auschwitz/a-52113785n
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pela morte em decorrência desta mesma guerra, instaurando a contradição decorrente de 

dois efeitos de sentidos opostos que foram se construindo numa estreita relação com a 

memória do Holocausto: a vida e a morte.  A resistência está também em “resisti aos 

horrores da guerra porque não perdi a vontade de viver”, ao mesmo tempo em que 

testemunha que muitos perderam essa vontade. 

Essa vontade de viver vem da irmã e de sua presença, mas quando ela morre, 

Hertha diz “perdi a vontade de viver” e se a guerra durasse mais uns dias “eu também 

teria morrido”. Destacamos esses recortes com vistas a chamar a atenção para as 

filiações e identificações em que um sujeito, por mais forte e determinado que seja, 

busca força para resistir, ancorando-se no outro,  ressoando no fio do discurso o que faz 

sentido para a vida. Com isso, reforçamos a seletividade da memória, tratada por 

Mazière (2011), segundo a qual a memória retorna, mas há fragmentos que nunca 

retornam e esse não retorno pode ter a ver com os traumas e denegações, que constituem 

o sujeito e funcionam como uma forma de proteção.  

Robin (2016, p. 238) discute a questão dos testemunhos e destaca a 

impossibilidade de ouvir os que morreram, os quais também seriam testemunhas do 

Holocausto. Para a historiadora as testemunhas são todos os que viveram em um campo 

de concentração e “retornaram ao mundo dos vivos” e quando diz ‘retornaram’ ressoam 

os campos de concentração como metáfora de morte, podendo-se entender que ‘estar’ 

nesse lugar é ‘não viver’. Diz ainda 

 

O surgimento das testemunhas foi imediato depois da guerra, mas o 

reconhecimento, a legitimação dos sobreviventes data somente  desde 

o julgamento de Eichmann [...] no início dos anos 1960. Houve 

testemunhas que não tiveram a chance de sobreviver, mas que 

deixaram documentos, jornais, crônicas enterrados ou em garrafas 

jogadas ao mar. (ROBIN, 2016, p. 238-239) 

 

 

 A autora destaca o desejo de testemunhar, sinalizando que muito provavelmente 

essa tenha sido a forma de resistir, de continuar a viver, sendo útil à sociedade. Eles são, 

segundo Robin (2016, 239), “todos motivados pela paixão do testemunho, obcecados 

pelo que devem deixar, sabendo que vão morrer”. Mas muitos, assim como Hertha, não 

morreram e escolheram construir a memória em torno da vida, do desejo de viver. De 

acordo com Mariani (2016, p. 50),  “deve-se lembrar de que o testemunho é da ordem 

do memorável, esse é um dos seus aspectos. Dar um testemunho aponta para um falar 

urgente, para o não esquecer e para um não deixar os outros esquecerem.” Hertha 
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aponta em seu testemunho para um ‘falar urgente’ daqueles ‘tantos’ que não tiveram 

força para continuar vivendo.  

Este sujeito-sobrevivente fala de uma realidade que faz parte da memória 

histórica da guerra, pois, nos campos de concentração alguns dos presos de Guerra 

chegavam ao ponto de não querer viver, de falta de consciência, e de falta de esperança 

que se tornavam seres sem rosto, sem vida. A eles, o sociólogo Giorgio Agamben 

(2008) designa de “muçulmano”, remetendo “ao significado literal do  termo  árabe 

‘muslin’,  que  significa  quem  se  submete  incondicionalmente  à vontade de Deus, e 

está na origem das lendas sobre o pretenso fatalismo islâmico” (AGAMBEN, 2008, p. 

52). Porém, estes “muçulmanos” estavam à mercê da vontade do Governo Nazista, sem 

qualquer resistência à luta, à guerra e até mesmo à morte, encarcerados “até o último 

grau da degradação física e moral, entre o limite da vida e da morte [...], quase invisível 

e completamente mudo” (ROBIN, 2016, p. 244).  

O testemunho de Hertha Spier marca com o enunciado “vontade de viver” uma 

repetição e se há repetição, é porque “há retomada/regularização dos sentidos que vão 

constituir uma memória que é social (...) urdidos em linguagem e tramados pelo tecido 

sócio-histórico” (INDURSKY, 2016, p. 6). Destacamos, com isso, que a testemunha-

sobrevivente mulher Hertha tem seu discurso inscrito na historicidade da guerra, já que 

fala ilusoriamente em seu nome, mas se constitui como sujeito porta-voz, um ‘nós em 

construção’ discutido por Venturini (2012). O seu testemunho faz parte da História em 

uma sociedade, num tempo específico, que ressoa memórias e produz efeitos até o 

presente.  

 No texto-imagem abaixo, retirado na exposição “Entre Aspas” (UFSM/Silveira 

Martins), temos o testemunho de Chana Flam: 
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Texto-imagem capturado por Maria Cleci Venturini, em 23 de outubro de 2019. (UFSM) 

 

Chana Flam (1925-2019)
31

, mulher-sobrevivente do Holocausto testemunha que 

vemos no texto-imagem é natural da Polônia.  Sobreviveu ao Campo de Concentração 

de Auschwitz e foi libertada pelos aliados na invasão do Campo e levada pela Cruz 

Vermelha a um hospital na Suécia. Na ocasião, pesava 39 quilos, e foi a única 

sobrevivente de sua família de seis irmãos.  Depois de se recuperar fisicamente na 

Suécia, mudou-se com o marido, que conheceu lá mesmo, para o Brasil, em Belo 

Horizonte (MG), onde viveu até o fim, aos 93 anos de idade. No Brasil, constituiu 

família e teve muitos descendentes. 

Apresenta-se como um dos testemunhos mais comoventes, sinalizando o modo 

como a guerra pode marcar uma vida. Em seu testemunho, ela toma duas posições-

sujeito: a de uma desidentificação em relação ao viver, ao passado. O que importa a ela 

é o fato de ser judia, a identificação com um povo, aquele que sofreu as agruras da 

Guerra, que foi traído, maltratado e morto, inclusive no sentido metafórico, como 

sinaliza em seu dizer.  

A superação do sofrimento não acontece. Mesmo assim, “vem tudo” e isso 

sinaliza para a impossibilidade de ‘gerenciar’ a memória, que não é lembrança, mas o 

que significa, o que marcou. Chana Flam ocupa uma posição discursiva frente aos 

demais sujeitos, frente ao sofrimento e ao desejo de esquecer. Ela, em seu testemunho, 

nos diz 

                                                           
31

 https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/posts/734091970031376 , referência bibliografia 

Chana Flam na página, acesso em 26 de outubro de 2020.  

https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/posts/734091970031376
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Fico parada e vem tudo. Pensei em outra velhice, mas chegou essa, 

fico com essa. Não gosto de olhar fotos para não voltar para o 

passado. Meu coração dói muito. Não rezo mais. Só sei que sou judia. 

(Chana Flam, “Entre Aspas”, 2019). 

 

A resistência que se manifesta a partir do depoimento é bastante forte, pois há a 

negação dos valores da época: a velhice que tem... as fotos... a fé e a prática religiosa. A 

dor é que domina... Sabe, entretanto, que é judia. Essa condição sinaliza para o 

funcionamento do coletivo, da identificação, do outro judeu, que sofreu o mesmo mal.   

De acordo com Pêcheux (2014, p. 146-147), “as palavras, expressões, 

proposições, etc. mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as 

empregam o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas 

posições, isto é, em referência às posições ideológicas”. Pêcheux (2014) chama de 

formações discursivas, aquilo que determina o que os sujeitos podem/devem dizer, 

tendo em vista a luta de classes. Conforme Orlandi (2005, p. 49), trata-se da “posição 

que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do que diz”. No que tange ao 

sujeito, no discurso, o autor refere aos desdobramentos do sujeito em ‘locutor’, que se 

responsabiliza pelo dizer e que também é chamado de sujeito da enunciação, assumindo 

a responsabilidade pelo dizer.  E o sujeito universal ou o sujeito da ciência ou o sujeito 

com S, maiúsculo.  

Os desdobramentos do sujeito correspondem à relação entre o pré-construído (o 

sempre-já aí da interpelação ideológica) e articulação ou efeito-transverso (sujeito em 

relação ao sentido). Esse desdobramento assume, conforme Pêcheux (2014, p. 199), 

diferentes modalidades, sendo a primeira delas a “superposição (um recobrimento) entre 

o sujeito da enunciação e o sujeito universal, ocorrendo uma identificação ‘cega ’e 

‘livremente consentida’.  

A segunda refere ao discurso do ‘mau sujeito’ ou aquele que se contraidentifica, 

resistindo aos saberes constitutivos da forma sujeito. A terceira modalidade é subjetiva e 

discursiva “paradoxalmente caracterizada pelo fato de que ela integra o feito das 

ciências e da prática política do proletariado sobre a forma-sujeito, efeito que toma a 

forma de uma desidentificação”. A desidentificação realiza-se pela ruptura ou 

fragmentação do sujeito, instaurando, dessa forma, um processo novo de subjetivação.  

Chana Flam caracteriza-se por ser o sujeito-locutor: ela fala/testemunha e 

assume a responsabilidade pelo dizer.  Destacamos a sua tomada de posição em relação 
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ao campo de concentração e fora dele. Vemos que, filiar-se ao que constitui a vida e a 

esperança, faz parte do sujeito. Como sujeito, Chana Flam não aceita a velhice, nem o 

passado e rejeita a fé. Podemos entender que ela se desidentifica com tudo que constitui 

a formação discursiva que estamos chamando “da vida”. Sendo assim, a testemunha fala 

de um lugar que não gostaria de estar, assume um lugar de testemunha da guerra 

discursivamente, mas não se identifica com ele em sua formação discursiva que a 

implica.  Identifica-se, entretanto com o fato de ser judia como a única coisa que sabe. 

O que a constitui é a vontade de esquecer o passado, rejeitando-o por ele fazer parte de 

sua vida. Ser judia a inscreve em uma formação social, a uma etnia.  

Bela Lustman (1927-)
32

 é  outra testemunha que vamos analisar e de acordo com 

o Museu do Holocausto, ela  nasceu numa cidade chamada Bedzin, localizada na 

Polônia. Quando tinha apenas 14 anos de idade, foi sequestrada e presa num campo de 

trabalho forçado do governo nazista na Tchecoslováquia, chamado Pachnik. Bela amava 

a arte da música e nos campos, fez amizade com duas moças que a acompanharam na 

composição de uma canção que falava sobre crueldade; para que não fossem pegas 

cantando, se escondiam, cantavam e memorizavam a letra, assim, a canção ficou 

guardada.  Ela diz:  

 

     Fonte: imagem capturada por Maria Cleci Venturini, em 23 de outubro de 2019. 
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 https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/photos/a.110183039088942/1229565480484020  

referência bibliografia Bela Lustman na página oficial do Museu do Holocausto de Curitiba no Facebook, 

acesso em 27 de outubro de 2020. 

https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/photos/a.110183039088942/1229565480484020
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Descrição: 

O medo de morrer era permanente. As recordações são tristes, mas 

aceitei gravar a música que compus no campo de Pachnik, depois de 

conversar com o maestro. Um trecho diz: ‘o vento entre as ondas faz 

ouvir’. É o que estou fazendo agora.”  (Bela Lustman, “Entre Aspas”, 

2019). 

 

Em seu testemunho, Bela Lustman, fala sobre o medo de morte como uma 

regularidade: “o medo de morrer era permanente”. Ela aliava a “vida” no campo ao 

medo constante e amedrontador da morte que cercava o campo. Como já dito, Bela 

esteve no campo de Pachnik, um local em que os prisioneiros eram submetidos a 

trabalhos extremamente exaustivos e tinham pouca comida. Então, as condições de 

produção, ou seja, “as circunstâncias da enunciação” em que se constitui o discurso de 

Bela constituem efeitos de evidência, repetindo que a morte era vista como uma das 

certezas no campo. Bela relata, em uma entrevista, que “era difícil” saber quantas 

pessoas viu morrer, porque a morte era decidida por sorteio de números e quem pegasse 

os números da morte, receberia esse destino.  

Por fim, em seu testemunho Bela relata um trecho da música ‘Canção do 

Desespero’ que entoou numa orquestra, ao lado do Maestro Francesco Lotero. A canção 

foi escrita em Iídiche, uma língua hebraica europeia antiga e faz um apelo a Deus, por 

justiça, de acordo com a reportagem da TV Record
33

, que entrevistou Bela em 2019, em 

seu apartamento no Rio de Janeiro. A testemunha e seu marido, também sobrevivente, 

passaram por campos nazistas e se conheceram no pós guerra. Segundo Alexandre 

Valenti, documentarista que participou do projeto da canção, disse que “cantar a música 

escrita na guerra, fora do campo, é uma maneira de buscar a liberdade”. Para Bela, a 

música deu o amparo para passar seus dias no campo. As regularidades, como 

assinalamos, dizem respeito à certeza da morte e à tristeza que vem depois.  

O quarto sujeito recortado da exposição “Entre Aspas” é  Cyrla Gewertz (1922-

2018)
34

. De acordo com o Museu do Holocausto, Cyrla nasceu em Sandomierz, na 

Polônia. Ela perdeu a família no campo de extermínio de Treblinka. Aos 15 anos esteve 

presa em Auschwitz, trabalhando nas fábricas de munição. Apesar de toda a dor e 

                                                           
33

 Sobrevivente do Holocausto é “libertada” 79 anos depois. Acesso em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JgmAmEJEnE  
34

https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/posts/2832324090208143 ,   referência bibliografia 

Cyrla Gewertz na página oficial do Museu do Holocausto de Curitiba no Facebook, acesso em 27 de 
outubro de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=5JgmAmEJEnE
https://www.facebook.com/MuseuShoaCuritiba/posts/2832324090208143
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sofrimento, sobreviveu. No Brasil, reconstruiu sua vida e formou sua família na tradição 

judaica.  

 

  

Fonte: imagem capturada por Maria Cleci Venturini, em 23 de outubro de 2019. 

 

O testemunho de Cyrla Gewertz é um dos mais significativos quanto aos efeitos 

de sentido e representação imaginária do impacto da Guerra na vida das testemunhas 

presentes na exposição “Entre Aspas”. Ela relata o modo como vê o passado hoje: 

 

Não me lembro o que comi ontem, mas disso nunca vou 

esquecer. Eu lutei pra viver. Quando chegamos ao Brasil, não 

tínhamos onde morar. Trabalhei muito, mas agora está tudo 

bem. Tenho onde dormir, o que comer, já está bom. (Cyrla 

Gewertz, “Entre Aspas”, 2019) 

 
  

A vida no pós-guerra para Gewertz foi como um ciclo de superação. Sua 

experiência no campo deixou marcas psicológicas em sua memória de forma fixa – “não 

me lembro o que comi ontem” e “Eu lutei para viver”. Esses dois enunciados 

constituem o liame desse testemunho que instaura a repetibilidade da ‘luta pela vida’.  

Essa testemunha, assim como muitos que sobreviveram aos campos de concentração, 

lutou para viver em condições extremamente ruins, causando um efeito de sentido de 

resiliência, perseverança e principalmente, de esperança na vida. De certa forma, o 

imaginário que se cria a partir de testemunhos como esse é que não bastava querer 

viver, era preciso lutar bravamente em detrimento das circunstâncias.  

O passado para Gewertz retorna constantemente e se constitui como uma 

presença na ausência. Ela não vê o presente com alegria, mas com resignação, 
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considerando que agora, tendo onde morar, onde dormir e o que comer, “já está bom” e 

isso é o básico, um direito de todo ser humano. Demonstrando, mais uma vez, que 

alguns sobreviventes do Holocausto consideram necessidades básicas e primárias de 

sobrevivência como fundamentais e suficientes para uma vida estável, causando um 

efeito de sentido que pressupõe a História dos campos, já que nas condições daquele 

período, uma cama quente, uma comida nutritiva, saúde e moradia eram escassas e 

inacessíveis.  É importante destacar que a resignação é outro elo de repetibilidade – o 

mínimo é muito para quem se sentia condenado a morrer e nos campos de concentração 

e períodos de fuga, a morte era sempre dada como certa ou talvez como um fantasma 

que teima em assombrar. 

Outro testemunho que analisaremos é o de Bunia Finkiel, nascida na Polônia, 

morava na cidade Kiev (antes Polônia, atualmente Ucrânia) quando tanques de Guerra 

Russos entraram quebrando tudo que tinham, reduzindo a cidade a escombros. Finkiel 

tinha 17 anos na época, e faltava pouco tempo para concluir o ensino médio, quando a 

língua hebraica foi proibida na Europa Ocupada. O bombardeio que assolou Kiev, em 

1941, foi o anúncio de que o maior inimigo, os alemães-nazistas estavam chegando. 

Bunia curiosa pela entrada do exército alemão se colocou em uma fila para testemunhar 

a entrada dos nazistas, como conta em entrevista ao Jornal Gazeta do Povo:  

 

Dois soldados um ruivo e alto, descreve ela pararam na frente dela e 

dos amigos e perguntaram quem eram. Um respondeu: tcheco. O outro 

disse: ‘ucraniano’. E, quando apontaram para Bunia, sua amiga disse, 

com o dedo em riste: "Ela é judia". "Vejo sempre esse soldado na 

minha frente. Ele me disse que, se eu não fosse de origem judaica, 

seria bonita. Tirou uma faca e me colocou aqui [perto do pescoço]. O 

outro o segurou. Imagine como eu me senti." A "amiga", ela nunca 

mais viu (MILAN, 2012.)
35

 

 

 Logo no começo da perseguição aos judeus, Bunia Finkiel descobrira que sua 

vida como judia no regime nazista não seria fácil, pois, pela sua origem, seria alvo de 

violência e discursos de ódio. Um ano mais tarde, após essa invasão, Bunia e sua 

família eram obrigadas a se entregar ou viver na clandestinidade. Como não contavam 

com muitos lugares seguros, ela e outras onze pessoas esconderam-se em um buraco, 

localizado numa fazenda de território Tcheco, ficaram por lá escondidos dos nazistas 

                                                           
35

 Entrevista completa disponível no Jornal Gazeta do Povo Online, no link: 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/sobreviventes-do-holocausto/495-dias-

vivendo-num-buraco-com-12-pessoas-

2tjeke6ts72vsve14rtfhxu1a/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-

do-povo&fbclid=IwAR3GyW17oc5GdM3HSO3mF5dIVazJMTy0N1o3rvsQMSQg219piHPeRQqpqGY  

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/sobreviventes-do-holocausto/495-dias-vivendo-num-buraco-com-12-pessoas-2tjeke6ts72vsve14rtfhxu1a/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-do-povo&fbclid=IwAR3GyW17oc5GdM3HSO3mF5dIVazJMTy0N1o3rvsQMSQg219piHPeRQqpqGY
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/sobreviventes-do-holocausto/495-dias-vivendo-num-buraco-com-12-pessoas-2tjeke6ts72vsve14rtfhxu1a/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-do-povo&fbclid=IwAR3GyW17oc5GdM3HSO3mF5dIVazJMTy0N1o3rvsQMSQg219piHPeRQqpqGY
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/sobreviventes-do-holocausto/495-dias-vivendo-num-buraco-com-12-pessoas-2tjeke6ts72vsve14rtfhxu1a/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-do-povo&fbclid=IwAR3GyW17oc5GdM3HSO3mF5dIVazJMTy0N1o3rvsQMSQg219piHPeRQqpqGY
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/sobreviventes-do-holocausto/495-dias-vivendo-num-buraco-com-12-pessoas-2tjeke6ts72vsve14rtfhxu1a/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-do-povo&fbclid=IwAR3GyW17oc5GdM3HSO3mF5dIVazJMTy0N1o3rvsQMSQg219piHPeRQqpqGY
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por 495 dias, mal podiam respirar. Quando saíram estavam com metade do peso e não 

enxergavam direito, por conta da escuridão. Apesar de todo o sofrimento, sobreviveram, 

e imigraram para o Brasil. No testemunho de Bunia Finkiel vemos:  

 

 

(Fonte: Print de tela. Disponível em:  https://entreaspas.museudoholocausto.org.br/)  

  

 Para a testemunha-sobrevivente o passado é parte do presente, e similar a muitos 

testemunhos “aponta para um falar urgente” (MARIANI, 2016). Quando revive as cenas 

do seu passado histórico, pode fazê-lo apenas na ordem do imaginário. Portanto, a 

testemunha fala do/sobre o passado recolhendo seus fragmentos para presentificar em 

seu presente, e desta forma, transmitir às próximas gerações.  

O testemunho-discurso de Finkiel sinaliza para a mesma construção ideológica 

do Museu de Holocausto de Curitiba que entende como uma “necessidade a transmissão 

das memórias da Shoá” (REISS, 2018, p. 41). Para ela, o conhecimento acerca dos 

horrores do Holocausto impediria que esse acontecimento se repita novamente, pois, “é 

preciso lembrar para que os sujeitos não se calem diante da violência” (VENTURINI, 

PETRI, 2009, p. 5).  Segundo Orlandi (2004, p. 31 grifo do autor), essa relação do 

sujeito com a ideologia é o que produz “efeito de evidência, e da unidade, sustentando 

sobre o já dito os sentidos institucionalizados, admitidos como “naturais””, desta forma, 

a repetição do discurso é uma maneira do Museu significar, que o desejo dele, é o 

mesmo desejo das vítimas, nesse caso, “o sujeito toma como suas as palavras da voz 

anônima”, que é parte da memória social.  

 Além da preocupação com perpassar as memórias, o testemunho de Bunia 

Finkiel sinaliza para o problema do esquecimento, pois, devido à quantidade de dores 

pelas quais passou, ‘não pode esquecer tudo que viveu, pois, para ela, as memórias 

traumáticas se configuram como “coisas que a gente esquece”. De acordo com Courtine 

(2015, p.22) a relação de “memória e esquecimento são, [...] indissociáveis na 

https://entreaspas.museudoholocausto.org.br/
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enunciação”. Embora o autor estivesse chamando atenção para o discurso politico, 

deslocamos para o testemunho, porque consideramos que neles há sempre a presença de 

memória e de esquecimento.  

 De acordo com Augé (1998), o esquecimento é necessário para que a memória 

seja construída, do contrário, todas as memórias seriam facilmente saturadas. Para ele, o 

que resta “é interessante. E o que resta – lembranças ou vestígios- o que resta é o 

produto de uma erosão pelo esquecimento. As lembranças são esculpidas pelo 

esquecimento como os contornos da costa pelo mar (AUGÉ, 1998, p. 29). Neste 

sentido, a memória que constitui Bunia Finkiel como testemunha é que ela tem como 

mais importante, não pode esquecer porque são essas memórias que a formam como 

sujeito, na relação com a língua e a História. Segundo Venturini (2009, p. 93) “é a partir 

do sujeito em relação com o lugar de onde ele fala e dos esquecimentos que se imbricam 

varias memórias. É ai que a memória se desvela e constitui o outro”. Dessa forma, 

Bunia fala no lugar de testemunha, e é partir do seu testemunho e de outros, pelo que 

repete, que se constitui a memória da Shoá.  

 Um dos pontos pertinentes a nossa questão principal são as práticas de 

resistência, e a maneira como elas recobrem sentidos em torno dos sobreviventes. No 

caso de Bunia sua resistência se configurou na espera, afinal, ficou 495 dias dentro de 

um buraco, esperando as tropas nazistas se retirarem da Polônia. E, quando isso 

aconteceu, precisava se reerguer física e psicologicamente para sobreviver, pois, 

segundo Robin (2015, p. 249) “a testemunha vai resistir”.  

 Para finalizarmos nossa análise dos testemunhos, trazemos o texto-imagem do 

testemunho, de Soshana Klein, judia sobrevivente do Holocausto. Sua biografia é 

contada pelo Museu Holocausto na exposição “Entre Aspas”, discorrendo sobre sua luta 

pela sobrevivência. Quando tinha 18 anos, e ainda se chamava Sara Berkowicz foi 

retirada da casa onde vivia em Bratislava, atual Eslováquia, e transportada aos campos 

nazistas de Ravensbruck e Mauthausen. Nesse último, foi libertada pelo exército norte 

americano. Após a Guerra, reencontrou sua irmã Tova, a única sobrevivente dos 

Berkowicz. Viveu alguns anos em Israel, onde trocou
36

 seu nome para Shoshana e 

conheceu o marido Menachem. Em 1952, veio para o Brasil, onde constitui família, teve 

três filhos e pode recuperar-se das tragédias pelas quais passou nos campos.  

                                                           
36

 De acordo com a Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, na tradição judaica, 

os nomes próprios são atrelados a significados futurísticos, como se o nome da pessoa a ligasse ao seu 

destino. Tornou-se comum após a guerra que os sobreviventes mudassem seus nomes, afim, de significar 

um novo destino.  
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 Em seu testemunho, lemos:  

 

(Fonte: Print de tela. Disponível em:  https://entreaspas.museudoholocausto.org.br/)  

 

O testemunho de Shoshana sinaliza para a dificuldade que muitos sobreviventes 

tiveram após o Holocausto de falar sobre suas memórias, muitos pela impossibilidade 

transmitir as memórias de forma concreta, outros pelos traumas na instância da memória 

e ainda outros, por não quererem reviver os momentos com o advindo da rememoração. 

Nesse caso, a testemunha só compartilhou sua história a partir de muita “insistência”, 

provavelmente, vinda daqueles que acreditavam em seu testemunho como uma maneira 

de conhecer os horrores do Holocausto sob o olhar da testemunha. De acordo com 

Robin (2016, p. 44), nem sempre as testemunhas vão querer compartilhar suas 

memórias, porque acreditam que elas fazem parte de uma autobiografia individual, 

afinal, “nos campos não eram eu, mas eram números, eles não tinham mais nome, nem 

histórias, eles eram Stucke- peças, pedaços, não antes de se tornarem mortos, mas 

restos”. 

Nos testemunhos, há uma regularidade: a dor advinda do passado; a morte é 

sempre parte das memórias; o sofrimento e o luto. Nesse sentido, os testemunhos são 

formados pela repetição, que de um lado estabiliza os sentidos e de outro, instaura 

novos.  Esse retorno constitui-se por meio de processos parafrásticos, os quais, segundo 

Orlandi (2009, p. 36) são aqueles que “em todo dizer há sempre algo que se mantém, 

isto é, o dizível e a memória. A paráfrase representa assim, o retorno aos mesmos 

espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado”.  

No discurso testemunhal há sempre outros testemunhos retornando, formando novos 

efeitos de sentido, cristalizando antigos e efetivando memórias acerca da Holocausto, 

https://entreaspas.museudoholocausto.org.br/
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como uma “memória angustiante, que conhece seus limites e os desgastes do tempo” 

(ROBIN, 2015, p. 249). 

Além da regularização, o testemunho de Shoshana aponta para a lembrança dos 

mortos, ao dizer: “meus pensamentos são para os que perdi”, afinal, mesmo após a saída 

dos campos, o sujeito-sobrevivente precisou lidar com o luto. A testemunha-

sobrevivente Shoshana perdeu quase toda a família, a única que sobreviveu foi a irmã. 

Na produção de seu discurso, a testemunha sinaliza para o luto como uma circunstância 

enunciativa do presente “como efeitos de identificação”. O luto é fundamental para o 

indivíduo, pois serve como “uma recordação e salva um estilhaço do passado, é uma 

questão de responsabilidade” (CAMPOS, 2021, p. 115). De acordo com Robin (2016, p. 

216), quando falamos dos mortos, quando pensamos nos mortos, os trazemos para as 

“paisagens desertas do presente e não se deixam esquecer facilmente ou convencer. Eles 

habitam os vivos, deixam seu traço, sua impressão até no coração da fortaleza da 

memória que é uma máquina do esquecimento”  

 Segundo Pêcheux (2014, p. 198, grifo do autor) “os indivíduos são interpelados 

em sujeitos falantes (em sujeitos de seu discurso) por formulações discursivas que 

representam na linguagem as formações ideológicas que lhe são correspondentes”. A 

identificação do sujeito ocorre pela interpelação com a formação discursiva que o 

domina, neste caso, o sujeito-sobrevivente se inscreve como um sujeito afetado pela dor 

da guerra, “sempre tiver muita dor”, ao longo do tempo que passou nos campos 

Shoshana viu os maiores horrores de sua história, e contar isso a alguém era impossível, 

mas ao contar, se sentiu “aliviada”. Isso denota o poder que a língua tem para sujeitos 

enquanto discurso, quando o tomou como seu, assumiu uma posição-sujeito de 

testemunha “no entrecruzamento da linguagem e da história” (PECHÊUX, 2015, p. 44).  

 Para Robin (2016, p. 215), não temos controle sobre o passado, podemos contá-

lo e recontá-lo, mas nunca reviver o mesmo passado nem alterá-lo, “ele é uma força que 

nos habita e nos estrutura involuntariamente, inconscientemente, o tecido do qual somos 

feitos”. Nos testemunhos, apresenta-se como uma regularidade o desejo de alterar o 

passado, mas como não é possível, a recorrência instaura-se no desejo de que ele não se 

repita. Os testemunhos são como vitrines para o passado histórico do Holocausto, 

podemos descobrir por meio deles as nuances da memória, não em sua completude, mas 

aquilo que se forma como memória social, que são também fragmentos “da ordem do 

vivido” (VENTURINI, 2009). 
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EFEITOS DE CONCLUSÃO 

 

 

[...] Nós, tocados pela sorte, tentamos narrar com maior ou menor 

sabedoria não só o nosso destino, mas também aquele dos outros, dos 

que submergiram: mas tem sido um discurso “em nome de terceiros”, a 

narração de coisas vistas de perto, não experimentadas pessoalmente. A 

demolição levada a cabo, a obra consumada, ninguém a narrou, assim 

como ninguém jamais voltou para contar a sua morte. (LEVI, P. 2004, 

p. 47-48) 

 

 A análise é feita com vistas a responder nossa questão de pesquisa, sendo assim, 

consideramos que os discursos dos sobreviventes do Holocausto são engendrados a 

partir de testemunhas. Essas testemunhas que contribuem para a construção de 

memórias do Holocausto reforçam os sentidos em torno dos sobreviventes como 

pessoas que sofreram demasiadamente, que vivem o presente olhando para o passado e 

principalmente, são sujeitos que valorizam a vida como o bem mais precioso da 

humanidade. Suas práticas de resistência aos mais variados sofrimentos, sinalizam para 

a testemunha como um sujeito que “tendo conhecido os campos da morte, tiveram a 

chance de sobreviver e retornarem ao mundo dos vivos depois da Guerra”, e 

representam por meio de seus testemunhos uma “identificação com a maior tragédia do 

século 20” (ROBIN, 2016, p. 228-238).  

 Para Pêcheux (2015, p. 56), “todo discurso é o índice potencial de uma agitação 

nas filiações sócio históricas de identificação” e sendo assim, constitui efeitos dessas 

filiações, mais ou menos conscientes:  

 

A posição de trabalho que aqui evoco em referência à análise de 

discurso não supõe de forma alguma a possibilidade de algum cálculo 

dos deslocamentos de filiação e das condições de felicidade ou de 

infelicidade evenemenciais. Ela supõe somente que, através das 

descrições regulares de montagens discursivas, se possa detectar os 

momentos de interpretações enquanto atos que surgem como tomadas 

de posição, reconhecidas como tais, isto é, como efeitos de 

identificação assumidos e não negados. Face às interpretações sem 

margens nas quais o intérprete se coloca como um ponto absoluto, 

sem outro nem real, trata-se aí, para mim de uma questão de ética e 

política: uma questão de responsabilidade (PÊCHEUX, 2015, p. 57) 

 

 

 A análise dos testemunhos é “uma questão de responsabilidade”, já que tratamos 

da história de pessoas, de sujeitos-sobreviventes que tem seus testemunhos expostos 
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com vistas a recobrir o presente de memórias para que o passado não se repita. As 

memórias compartilhadas pelos sobreviventes dos campos de concentração são 

importantes porque formam um arquivo testemunhal de memória da guerra, construindo 

uma memória coletiva dos campos e das barbáries do III Reich. Afinal, de uma forma 

geral, pelos relatos é possível compreender como eram os campos, como sobreviveram, 

os horrores pelos quais passaram e como, cada um, lutou para sobreviver, assim, cada 

memória se junta à outra formando uma teia histórica que possibilita um vislumbre do 

passado pelo qual viveram, assim, o filósofo francês pontuou que 

 

[..] para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não 

basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso 

que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que 

existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a 

lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma 

base comum. (HALBWACHS, 2013, p. 39) 

 

Os testemunhos analisados concordam entre si, fazem parte de uma 

regularização que o Museu organiza, arquiva e expõe, o que responde outro ponto da 

nossa questão de pesquisa, isto é, como esses testemunhos legitimam/ancoram o Museu 

do Holocausto de Curitiba como um lugar de memória da Shoá? Fazem isso porque 

ocorrem na inscrição do simbólico, retornam já-ditos significando-os, arquiva e 

organiza os testemunhos para que funcionem como unidades ao seu próprio 

funcionamento ideológico. Segundo Venturini (2009, p. 69), “a função do lugar de 

memória é constituir, sustentar, e interpretar sujeitos idealizados”, e o Museu do 

Holocausto cumpre com essa função ao apresentar apenas os testemunhos de sujeitos 

que ressoam seus próprios pensamentos como instituição, funcionando como um lugar 

que tem o desejo de “fazer memória” pela repetição, “o que resulta em efeitos de 

verdade, dados pela legitimação e sustentação institucional” (VENTURINI, 2009, p. 

71). 

Nossa dissertação direcionou o olhar para o testemunho de mulheres que 

estiveram nos campos de concentração e viveram no período III Reich. Esses 

testemunhos fazem parte da exposição “Entre Aspas”, organizada pelo Museu do 

Holocausto de Curitiba. O trabalho com essa temática e especialmente o recorte 

realizado dá visibilidade para aquilo que sempre nos encantou - mulheres na relação 

com a História -  e a dissertação nos permite conhecê-las, saber quem são, do que falam 

e como se inserem como sujeitos no mundo.   
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 O testemunho de mulheres foi nosso recorte e objeto analítico. E, na pesquisa,  

partimos do pressuposto de que somos sujeitos afetados por determinados sentidos e 

não por outros, considerando que as mulheres, especialmente, essas que viveram no 

holocausto e conseguiram sair e reconstruir a vida no Brasil, seguindo, apesar dos 

traumas, da dor, das lembranças e da impossibilidade de apagar o passado.  Nos 

testemunhos vemos histórias de vida, “determinados pela nossa relação com a língua e a 

história, por nossa experiência simbólica e de mundo, através da ideologia”, como diz 

Orlandi (2009, p. 36). 

O trabalho com a memória nunca se estagna, por ser da “ordem do vivido” 

(VENTURINI, 2009), como temos lido e dito, tantas vezes, ela está sempre em 

movimento, transforma-se, muda, desloca-se e rompe com a repetição, instaurando o 

novo a partir de redes de memórias. A formação social se constitui de memórias e 

discursos que retornam, regularizando sentidos e constituindo redes, pelas quais o 

passado retorna no presente e organiza o futuro. O objetivo do Museu do Holocausto, 

voltado para o ensino, pretende influir no futuro, trazendo o passado e, no presente, 

refletindo sobre o que foi o Holocausto e mostrando que é possível, mesmo depois de 

um trauma, retomar a vida, mesmo que isso não ocorra de forma tão tranquila. 

Vemos, nessa dissertação o engendramento de memória, o funcionamento de 

práticas sociais e históricas, produzindo efeitos de sentidos que se dão pelos 

testemunhos no pós-guerra. Consideramos que esses testemunhos são parte da 

construção de memória de/sobre a Shoá, e que, por serem expostos no Museu, 

legitimam e ancoram a proposta do Museu do Holocausto de Curitiba, fazendo com que 

ele se constitua como um lugar de memória, tendo e conta que ele “ocorre pela inscrição 

do lugar na ordem do simbólico e faz retornar enunciados já-ditos, significados, mas 

esquecidos”, conforme Venturini (2009, p. 66). 

 Essa noção foi amplamente discutida em nosso trabalho, porque refletimos sobre 

uma instituição que se propõe a construir uma memória “justa” em torno da Shoá. Um 

museu que presentifica atuar como “sismógrafo” para detectar ameaças, objetivando 

que “a humanidade aprenda a conviver melhor e a respeitar as diferenças de cor, fé, 

etnia e posições políticas” (FOLDER MUSEU DO HOLOCAUSTO, 2020). Sinalizando 

para a importância da tolerância em tempos contemporâneos, no qual, os sujeitos são 

multiplamente diversos, o Museu é a ponte entre o passado e o presente, espaço no qual 

o ontem surte efeitos no hoje.  
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 Com a aproximação da história foi possível compreender como guerras e 

eventos catastróficos não acontecem do nada, pelo contrário, são resultado de uma 

construção ideológica, social e politica no qual as relações de poder são determinantes. 

Quando trouxemos para observação o sofrimento das mulheres, no período da guerra, 

compreendemos que, apesar dessa ser sim, uma parte da História, ela não está presente 

no Museu do Holocausto como sofrimento, mas como possibilidade de vida e de 

sensibilizar para que no futuro isso tudo não volte a acontecer. As mulheres que se 

prostibulam para sobreviver nos campos de concentração não estão presentes no Museu, 

e embora não tenha sido nosso foco, percebemos que há esta ausência delas nos 

testemunhos do Holocausto apresentados pelo Museu.  

 Na formulação do “lugar de memória” que, segundo Venturini (2009, p. 71) 

“não é natural, nem artificial”, consideramos a construção simbólica sobre os judeus, 

sobre o holocausto, sobre a contemporaneidade. Vimos que o Museu tenta presentificar 

um imaginário dos judeus como sujeitos importantes para a História da Humanidade, 

sinalizando para efeitos de sentido que contradizem a crença nazista de que os judeus 

eram “imprestáveis” para a sociedade. Sobre a construção imaginária do Holocausto, 

observamos que o Museu cria um ambiente museológico de penumbra, melancolia e 

luto que rememora os mortos, direcionando para a “luz sobre o caos”, na qual, a vida é o 

mais importante. Sobre a contemporaneidade, consideramos o Museu como agente no 

tempo, que recobre o passado, instaura efeitos no presente com vistas ao devir.  

 A exposição “Entre Aspas” representou nosso observatório analítico, a partir dos 

testemunhos expostos consideramos as circunstancias da produção do discurso, em 

observação dos efeitos de sentidos sobre os sobreviventes, sobre Holocausto e sobre a 

importância da vida, que em comparação com as memórias da morte, deve se fazer mais 

forte. Consideramos que a exposição representou uma politização de memória por parte 

do Museu, que arquivou e organizou a exposição denotando discursos que são 

compatíveis com a sua ideologia, determinando o que deve ser lembrado, e que deve ser 

esquecido. De acordo com Krümmel (2020, p. 58), “Entre aspas” “é plena em vida, mas 

sobretudo, provoca a interrogação sobre o passado memorável, diante do retorno de um 

embate historicamente marcado pela violência, seja física ou simbólica”. Isto é, embora 

sinalize para a vida no pós-guerra, os testemunhos apresentam o retorno insistente do 

passado no discurso dos sobreviventes, destes que, conforme Levi (2004, p. 47) “foram 

tocados pela sorte”.  
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 Os testemunhos de mulheres apresentados no gesto analítico são apenas 

respingos da grande aquarela dos testemunhos do Holocausto presentes na “Entre 

Aspas”. As mulheres foram consideradas individualmente, com sua história, seu nome, 

e seu discurso testemunhal, analisadas separadamente, para que pudéssemos identificar 

entre repetições e ausências suas contribuições para a construção da memória em torno 

do Holocausto de maneira efetiva, pois representam a resistência e a luta pelas quais as 

pessoas tiveram de passar para sobreviver. Tudo mais é interpretação, na qual, “sentidos 

são sempre referidos a outros sentidos” (ORLANDI, 2004, p. 31).  
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