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RESUMO 

Ao estudar a Alemanha Nazista, também chamada de Terceiro Reich, percebe-se que a 

derrota alemã na Primeira Guerra Mundial foi um caos para o orgulho do país. O Tratado 

de Versalhes, que impunha diversas regras ao jovem país democrata, foi humilhante aos 

alemães e vigorou sobre um país cuja auto-estima estava arrasada, tanto na política 

quanto na economia. O período de crise econômica estendeu-se de 1919 a 1933 onde o 

nazismo surgiu e se fortaleceu na imagem de Adolf Hitler, que ao conquistar o governo, 

impôs uma ditadura baseada no militarismo e no terror, onde racismo, totalitarismo e 

nacionalismo foram alguns de seus ideais. O nazismo levou milhares de judeus, 

homossexuais à morte em grandes centros de concentração, sendo muitos usados em 

experiências médicas.  

PALAVRAS-CHAVE 

Terceiro Reich; Nazismo; Tratado de Versalhes. 

                                                 
1 Discente do quarto semestre do curso de Direito na Universidade de Cuiabá -UNIC , campus de 
Rondonópolis/MT.. 
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INTRODUÇÃO 

Após a Primeira Guerra Mundial a 

Alemanha passou por uma revolução em 

seu país. Ao assinar, em 1919, o Tratado 

de Versalhes, passou a ser uma jovem 

democracia com obrigações impostas 

por seus vencedores. Com o aumento 

dos conflitos sociais, surgiram diversos 

partidos políticos, sendo um deles 

intitulado de Partido Nacional Socialista 

dos Trabalhadores Alemães - Partido 

Nazista – liderado pelo ex-cabo Adolf 

Hitler. 

O partido nasceu em 1919, sendo 

liderado por Hitler a partir de 1920, com 

principal objetivo de unir o povo de 

ascendência alemã à sua pátria histórica, 

mediante insurreições sob a fachada 

falsa de "autodeterminação". Uma vez 

reunida, a raça alemã superior, ou 

Herrenvolk, governaria os povos 

subjugados, com eficiência e a dureza 

requerida conforme seu grau de 

civilização (NETSABER, 2012). 

O motivo de conflitos sociais 

àquela época se encontrava na grande 

crise da economia global que surgiu em 

1929, obtendo seu pico na Alemanha em 

1932 com mais de seis milhões de 

desempregados. Neste contexto 

favorecido a Adolf Hitler, não somente a 

grande maioria dos fracassados pela 

crise alemã, mas também as classes 

superiores passaram a acreditar nos 

discursos e promessas de Hitler em que 

afirmava que conseguiria transformar 

seu país em uma Alemanha forte, rica e 

poderosa.  

Nas eleições parlamentares de 

1932, o Partido Nazista conseguiu obter 

a maioria dos votos dos deputados e tão 

rapidamente Adolf Hitler conseguiu 

aprovação à lei que permitia governar 

sem manifestar satisfação alguma de 

seus atos, dissolvendo todos os partidos 

políticos, com exceção ao Partido 

Nazista. Após a morte de Paul Von 

Hindenburg2, Hitler assumiu o poder da 

Alemanha com o título de Fürer 

(NETSABER, 2012). 

Hitler, com ênfase no instinto e 

no passado histórico, afirmava a 

desigualdade dos homens e das raças, os 

direitos de indivíduos excepcionais 

acima das normas e das leis universais, o 

direito dos fortes governarem os fracos, 

invocando as leis da natureza e da 

ciência, que pareciam operar 

independentemente de todos os 

conceitos do bem e do mal. 

 

                                                 
2  Paul Von Hendenburg, ex-presidente 
alemão eleito em 1925. 
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O NASCIMENTO DO NAZISMO 

Em 1919, foi fundado o Partido 

Nazista que se fortificou anos mais tarde 

na figura de Adolf Hitler, austríaco que 

havia lutado no exército alemão. No 

mesmo ano, foi promulgada a nova 

Constituição da Alemanha onde ficou 

estabelecida uma federação de 23 

Estados, que passavam a ter uma 

Constituição democrática, enviando seus 

delegados a uma Assembleia Nacional 

(HISTÓRIA DO MUNDO, 2012). 

A nova Constituição da Alemanha 

determinava que o Presidente da 

República fosse eleito por sete anos 

mediante voto direto universal. Tinha 

por função comandar o exército, indicar 

os ministros, dissolver o Reichstag 3 se 

necessário e convocar novas eleições.  

Hendenburg4 foi eleito presidente 

em 1925, substituindo o falecido Ebert. 

A crise econômica mundial de 1929 

permitiu a ascensão ao poder do líder do 

Partido Nazista, Adolf Hitler. Ele se 

utilizou do descontentamento dos 

alemães com o governo para obter mais 

adeptos. O Partido Nazista imitou o 

Partido Fascista: tinha tropas de choque 

e empregava métodos violentos contra 

                                                 
3  Parlamento Alemão (ENCICLOPÉDIA DO 
HOLOCAUSTO, 2012). 
4 Idem. 

socialistas, comunistas e judeus, além de 

perseguir sindicatos e jornais 

(NETSABER, 2012). 

Além da derrota alemã, em 1919 

na Primeira Guerra Mundial, os alemães 

tiveram que pagar uma dívida de guerra 

aos ingleses e franceses que, com a crise 

de 29, prejudicou ainda mais a situação 

econômica, levando milhares de alemães 

ao desemprego e ao desespero. Tudo 

isso contribuiu para fortalecer o 

sentimento de vingança dos movimentos 

radicais, sobretudo o nazismo (O 

CONTORNO DA SOMBRA, 2012). 

Apesar das reformas trabalhistas 

que limitavam o tempo de trabalho a 

oito horas e de um conselho de patrões e 

empregados criado para orientar a 

política econômica do país, a miséria e a 

fome abatiam-se sobre a Alemanha em 

conseqüência da contínua 

desvalorização monetária, provocada 

por necessidade de pagar as repartições 

de guerra aos aliados franceses tornou a 

situação ainda mais crítica. Em 1923, a 

inflação era galopante.  

Não é de se admirar que os 

alemães naquela época se deixassem 

iludir com os discursos de Hitler em 

suas propagandas. O país estava em 

miséria e o discurso nazista prometia a 

chance de melhora e a esperança de um 
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país poderoso. Com todos os problemas 

que a Alemanha passava (inflação, 

desemprego), o partido nazista ganhava 

adeptos e votos devido a uma 

propaganda política competente, e logo 

conquistou apoio financeiro de 

empresas capitalistas (NETSABER, 

2012) 

Em 1932, o presidente 

Hindenburg encarregou o chefe do 

Partido Nacional Popular de formar o 

governo, o qual pediu apoio aos nazistas. 

Hitler concordou com a condição de se 

tornar chanceler (chefia do governo). 

Dotado de poder, mandou incendiar o 

edifício do Reichstag (Parlamento) para 

jogar a culpa nos comunistas, extinguiu 

os partidos políticos (menos o nazista) e 

os sindicatos por três anos, diminuiu os 

direitos dos estados em favor do poder 

central e tomou medidas antissemitas 

(NETSABER, 2012). 

Todos os opositores de Hitler 

foram assassinados e um desses 

massacres ficou conhecido como “Noite 

dos Longos Punhais”, em junho de 

1934. Para tanto, utilizou a violência do 

Serviço de Segurança. No mesmo ano, 

com a morte de Hindenburg, Hitler 

assumiu a presidência e as Forças 

Armadas deveriam prestar-lhe 

juramento de fidelidade (HISTÓRIA DO 

MUNDO, 2012). 

 

TERCEIRO REICH 

Nos primeiros meses da 

chancelaria de Hitler, os nazistas 

instituíram uma política de 

"coordenação" - o alinhamento dos 

indivíduos e instituições com os 

objetivos nazistas. A cultura, a economia, 

a educação, e as leis passaram ao 

controle nazista. O regime nazista 

também tentou "coordenar" as igrejas 

alemãs e, apesar de não obter sucesso 

total ganhou apoio da maioria dos 

clérigos católicos e protestantes 

(SHIRER, 1960). 

Uma ampla campanha de 

propaganda foi levada a efeito para 

disseminar os objetivos e ideais do 

regime. Com a morte do presidente 

alemão Hindenburg em agosto de 1934, 

Hitler assumiu os poderes da 

presidência. O exército fez a ele um 

juramento de lealdade pessoal. A 

ditadura de Hitler baseava-se em suas 

posições como Presidentes do Reich 

(chefe de estado), Chanceler do Reich 

(chefe de governo), e Führer (chefe do 

Partido Nazista). Segundo o "princípio 

Führer", Hitler colocava-se fora do 

http://www.infoescola.com/economia/inflacao/
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estado de direito e passou a determinar 

as questões políticas. 

Hitler tinha a última palavra 

tanto na legislação nacional quanto na 

política externa alemã. Esta última era 

guiada pela crença racista de que a 

Alemanha era biologicamente destinada 

a expandir-se para o leste europeu por 

meio de força militar, e de que uma 

população alemã, maior e racialmente 

superior, deveria ter domínio 

permanente sob o leste europeu e a 

União Soviética. Nesta crença as 

mulheres exerciam um papel muito 

importante como reprodutoras. A 

política populacional agressiva do 

Terceiro Reich encorajava as mulheres 

"racialmente puras" a darem à luz ao 

maior número possível de crianças 

"arianas" (SHIRER, 1960). 

Dentro daquele sistema, as 

pessoas "racialmente inferiores" como 

os judeus e os ciganos5 deveriam ser 

                                                 
5 Os nazistas também perseguiram os 
ciganos por razões raciais. As interpretações 
legais das Leis de Nuremberg de 1935 (leis 
alemãs que definiam quem era judeu “pelo 
sangue”, de acordo com teorias racistas) 
foram posteriormente adaptadas para 
incluir os ciganos. Os nazistas classificavam 
os ciganos como "preguiçosos" e "anti-
sociais" dentro do sistema nazista, além de 
improdutivos e socialmente incapazes. Os 
ciganos deportados para o gueto de Lodz 
estavam entre os primeiros a serem mortos 
em furgões de gás no campo de extermínio 
de Chelmno na Polônia. Os nazistas também 

eliminadas. A política externa nazista 

tinha como objetivo, desde o início, 

travar uma guerra de aniquilação contra 

a União Soviética e, para isto utilizou os 

anos de paz anteriores à eclosão da 

Guerra para preparar o povo alemão 

para o conflito. No contexto desta guerra 

ideológica, os nazistas planejaram e 

colocaram em prática o Holocausto, ou 

seja, o assassinato em massa dos judeus, 

considerados os principais inimigos 

"raciais" dos alemães. 

Críticas explícitas ao regime eram 

reprimidas pela Gestapo, a polícia 

secreta do estado, e pelo Serviço de 

Segurança (SS) do partido nazista, mas o 

governo de Hitler era popular entre a 

maioria dos alemães. A pequena 

oposição ao estado nazista, variava 

desde a não conformidade a uma 

tentativa, abortada, de assassinar Hitler 

no dia 20 de julho de 1944 (SHIRER, 

1960). 

 

 

 

                                                                       
deportaram mais de 20.000 ciganos para o 
campo de Auschwitz-Birkenau, onde a 
maioria deles foi assassinada nas câmaras 
de gás (ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 
2012). 
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PROPAGANDA: A PRINCIPAL ARMA 

DE HITLER 

“A propaganda política busca 

imbuir o povo, como um todo, com uma 

doutrina... A propaganda para o público 

em geral funciona a partir do ponto de 

vista de uma idéia, e o prepara para 

quando da vitória daquela opinião". 

Adolf Hitler escreveu tais palavras em 

1926, em seu livro Mein Kampf , no qual 

defendia o uso de propaganda política 

para disseminar seu ideal de Nacional 

Socialismo que compreendia o racismo, 

o anti-semitismo e o anti bolchevismo 

(ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 

2012). 

Após a chegada do nazismo ao 

poder em 1933, Hitler estabeleceu o 

Ministério do Reich para Esclarecimento 

Popular e Propaganda, começado por 

Joseph Goebbels. O objetivo do 

Ministério era garantir que a mensagem 

nazista fosse transmitida com sucesso 

através da arte, da música, do teatro, de 

filmes, livros, estações de rádio, 

materiais escolares e imprensa. 

Existiam várias audiências para 

receber e assumir as propagandas 

nazistas. Os alemães eram 

constantemente relembrados de suas 

lutas contra inimigos estrangeiros, e de 

uma pretensa subversão judaica. No 

período que antecedeu a criação das 

medidas executivas e leis contra os 

judeus, as campanhas de propaganda 

criaram uma atmosfera tolerante para 

com os atos de violência contra os 

judeus, particularmente em 1935, antes 

das Leis Raciais de Nuremberg, e em 

1938, após a Kristallnacht,6 quando do 

fluxo constante de legislação antissemita 

sobre os judeus na economia (SHIRER, 

1960). 

A propaganda também incentivou 

a passividade e a aceitação das medidas 

iminentes contra os judeus, uma vez que 

                                                 
6 A Noite dos Cristais. Ocorreu em 9 de 
novembro de 1938. O atentado ao 
Secretário da Embaixada Alemã em Paris, 
Von Rath, por um refugiado judeu polonês 
no dia 7 de novembro de 1938, serviu de 
pretexto para que as autoridades alemãs 
confiscassem as armas de todos os judeus 
em Berlim. Outras medidas oficiais foram 
igualmente tomadas contra os judeus, em 
represália àquele atentado: interdição de 
todas as suas publicações; proibição de 
reuniões de qualquer natureza, inclusive 
culturais; e suspensão do ingresso de suas 
crianças em instituições de ensino alemãs. 
Com a morte do diplomata, dois dias depois, 
recrudesceu em Berlim uma intensa 
campanha contra os judeus, que, 
desarmados, tornaram-se fáceis vítimas 
para que os nazistas promovessem o anti-
semitismo. As lojas de propriedade judaicas 
foram depredadas e saqueadas, as sinagogas 
incendiadas e moradias invadidas. Horas 
mais tarde, a violência atingia também 
outras cidades do país. Mais de dez mil 
judeus foram agredidos ou presos. As ruas 
ficaram cobertas de vidros (JORNAL DO 
BRAZIL, 2012). 
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o governo nazista interferia e 

"restabelecia a ordem" (derrubada pela 

derrota alemã na 1ª Guerra Mundial). 

A propaganda nazista também 

preparava o povo para uma guerra, 

insistindo em uma perseguição, real ou 

imaginária, contra as populações étnicas 

alemãs que viviam em países do leste 

europeu em antigos territórios 

germânicos conquistados após a 

Primeira Guerra Mundial. Estas 

propagandas procuravam gerar lealdade 

política e uma “consciência racial” entre 

as populações de etnia alemã que viviam 

no leste europeu, em especial Polônia e 

Tchecoslováquia. Outro objetivo da 

propaganda nazista era o de mostrar a 

uma audiência internacional, em 

especial as grandes potências européias, 

que a Alemanha estava fazendo 

demandas justas e compreensíveis sobre 

suas demandas territoriais 

(ENCICLOPÉDIA DO HOLOCAUSTO, 

2012). 

Após a Alemanha haver quebrado 

o Pacto Ribentrof, que havia assinado, e 

invadido a União Soviética, a 

propaganda nazista passou a dirigir-se 

aos civis dentro do estado alemão, e aos 

soldados e policiais alemães que 

serviam nos territórios ocupados, bem 

como a seus auxiliares não-alemães, 

inventando um elo entre o comunismo 

soviético e o judaísmo europeu, e 

apresentando a Alemanha como 

defensora da cultura "ocidental" contra 

a ameaça "Bolchevique" (HISTÓRIA DO 

MUNDO, 2012).  

Esta propaganda também 

mostrava uma imagem apocalíptica do 

que aconteceria caso os soviéticos 

ganhassem a Guerra e foi aumentada 

após a derrota catastrófica da Alemanha 

em Stalingrado, Rússia, em fevereiro de 

1943. Este enredo serviu como 

instrumento para persuadir os alemães, 

nazistas ou não, além de 

colaboracionistas estrangeiros, a 

lutarem até o final. 

O cinema, em particular, teve um 

papel importante na disseminação das 

ideias do antissemitismo racial, da 

superioridade do poder militar alemão e 

da essência malévola de seus inimigos, 

como eram definidos pela ideologia 

nazista. Os filmes nazistas retratavam os 

judeus como seres "sub-humanos" que 

se infiltraram na sociedade ariana; em 

1940, por exemplo, o filme “O Eterno”, 

dirigido por Fritz Hippler, que retratava 

os judeus como parasitas culturais 

ambulantes consumidos pelo sexo e pelo 

amor ao dinheiro. Alguns filmes, como 

“O Triunfo da Vontade”, de 1935, de Leni 
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Riefenstahl, exaltava Hitler e o 

movimento Nacional Socialista. Duas 

outras obras de Leni, “O Festival das 

Nações” e “Festa da Beleza” (1938), 

mostraram os Jogos Olímpicos de 

Berlim, em 1936, promovendo o orgulho 

nacional com o sucesso do regime 

nazista naqueles Jogos (ENCICLOPÉDIA 

DO HOLOCAUSTO, 2012). 

Jornais alemães, principalmente o 

Der Stürmer, O Tufão, publicavam 

caricaturas antissemitas para descrever 

os judeus. Depois que os alemães 

deflagraram a Segunda Guerra Mundial 

com a invasão da Polônia, em setembro 

de 1939, o regime nazista utilizou 

propagandas para causar a impressão de 

que os judeus não eram apenas sub-

humanos, mas que eram também 

perigosos inimigos do Reich alemão. O 

regime buscava obter o apoio, ou o 

consentimento tácito, da população 

alemã para as políticas que tinham como 

objetivo a remoção permanente dos 

judeus das áreas onde viviam alemães 

(SHIRER, 2012). 

Durante a implementação da 

chamada Solução Final, e o extermínio 

em massa de judeus, os soldados do 

Serviço de Segurança (SS) nos campos 

de extermínio forçavam suas vítimas a 

apresentar uma fachada de normalidade 

em ocasiões em que vinham visitas ou 

em que tiravam fotos e filmavam os 

campos, chegando ao ponto de obrigar 

os que iam para as câmaras de gás a 

enviar cartões-postais para amigos e 

parentes dizendo que estavam sendo 

bem tratados e que viviam em 

excelentes condições, criando assim a 

fachada de tranquilidade necessária 

para deportá-los da Alemanha, e dos 

países por ela ocupados, da forma 

menos tumultuada possível. As 

autoridades dos campos usavam a 

propaganda para acobertar as 

atrocidades e o extermínio em massa 

que praticavam (ENCICLOPÉDIA DO 

HOLOCAUSTO, 2012). 

Em junho de 1944, a Polícia de 

Segurança alemã permitiu que uma 

equipe da Cruz Vermelha Internacional 

inspecionasse o campo-gueto de 

Theresienstadt, localizado no 

Protetorado de Boêmia e Moravia (hoje 

República Tcheca). As SS e a policia 

estabeleceram Theresienstadt, em 

novembro de 1941, como um 

instrumento de propaganda para 

consumo doméstico no Reich alemão. O 

campo-gueto era usado como uma 

explicação para os alemães que ficavam 

intrigados com a deportação de judeus 

alemães e austríacos de idade avançada, 

de veteranos de guerra incapacitados, 
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ou artistas e músicos locais famosos 

para "trabalharem" "no leste" (SHIRER, 

1960). 

Na preparação para a visita de 

1944, o gueto passou por um processo 

de "embelezamento". Depois da 

inspeção, as autoridades das SS no 

Protetorado produziram um filme 

usando os residentes do gueto para 

demonstrar o tratamento benevolente, 

que os "moradores" judeus de 

Theresienstadt recebiam. Quando o filme 

foi finalizado, as autoridades das SS 

deportaram a maioria do "elenco" para o 

campo de extermínio Auschwitz-

Birkenau (HISTORIA DO MUNDO, 2012). 

O regime nazista até o final 

utilizou a propaganda de forma efetiva 

para mobilizar a população alemã no 

apoio à sua guerra de conquistas. A 

propaganda era também essencial para 

dar a motivação àqueles que 

executavam os extermínios em massa de 

judeus e de outras vítimas do regime 

nazista. Também serviu para assegurar 

o consentimento de outras milhões de 

pessoas a permanecerem como 

espectadoras frente à perseguição racial 

e ao extermínio em massa de que eram 

testemunhas indiretas 

 

HOLOCAUSTO – CAMPOS DE 

CONCENTRAÇÃO 

Entre 1933 e 1945 a Alemanha 

nazista construiu cerca de 20.000 

campos para aprisionar seus milhões de 

vítimas. Os campos eram utilizados para 

várias finalidades: campos de trabalho 

forçado, campos de transição (que 

serviam como estações de passagem), e 

como campos de extermínio construídos 

principalmente, ou exclusivamente, para 

assassinatos em massa. Desde sua 

ascensão ao poder, em 1933, o regime 

nazista construiu uma série de centros 

de detenção destinados ao 

encarceramento e à eliminação dos 

chamados "inimigos do estado". 

A maioria dos prisioneiros dos 

primeiros campos de concentração era 

formada por alemães considerados 

inimigos do nazismo: comunistas, 

socialdemocratas, ciganos, Testemunhas 

de Jeová, homossexuais e pessoas 

acusadas de exibir um comportamento 

"antissocial" ou fora dos padrões sociais. 

Estas instalações eram chamadas de 

campos de concentração porque nelas 

os detentos ficavam fisicamente 

"concentrados" (ENCICLOPÉDIA DO 

HOLOCAUSTO, 2012). 

Após a anexação da Áustria pela 

Alemanha, em março de 1938, os 
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nazistas prenderam e encarceraram 

judeus, alemães e austríacos nos campos 

de concentração de Dachau, Buchenwald 

e Sachsenhausez, todos localizados na 

Alemanha. Logo após o violento 

massacre de Kristallnacht , Noite dos 

Cristais Quebrados, em novembro de 

1938, os nazistas efetuaram prisões em 

massa de judeus adultos, encarcerando-

os nos campos por breves períodos. 

Depois da invasão da Polônia, em 

setembro de 1939, os nazistas abriram 

campos de trabalho forçado onde 

centenas de milhares de prisioneiros 

morreram de exaustão, inanição e maus 

tratos. As unidades do Serviço de 

Segurança (SS) faziam a guarda dos 

campos. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, o sistema de campos de 

concentração nazistas se expandiu 

rapidamente. Em alguns campos, 

médicos nazistas usavam os prisioneiros 

como cobaias em suas experiências 

“médicas” (SHIRER, 1960). 

Após a invasão alemã da União 

Soviética, em junho de 1941, os nazistas 

aumentaram o número de campos para 

prisioneiros de guerra (POW), e alguns 

campos novos foram construídos para 

abrigá-los dentro de complexos onde já 

existiam campos de concentração, como 

o de Auschwitz na Polônia ocupada. O 

campo de Lublin, mais tarde conhecido 

como Majdanek, foi construído no 

outono de 1941 como campo de 

prisioneiros de guerra, transformando-

se em campo de concentração em 1943. 

Ali, milhares de prisioneiros de guerra 

soviéticos morreram fuzilados ou 

envenenados por gás (SHIRER, 1960). 

Para facilitar a "Solução Final",7 o 

genocídio ou destruição em massa de 

judeus, os nazistas construíram campos 

de extermínio na Polônia, o país com a 

maior população judaica. O objetivo dos 

campos de extermínio era facilitar o 

assassinato em massa. Chelmno, o 

primeiro campo de extermínio foi aberto 

em dezembro de 1941 e nele judeus e 

ciganos foram mortos por 

envenenamento em furgões com canos 

de escapamento que soltavam gás para 

dentro dos veículos onde eles eram 

colocados. Em 1942, os nazistas 

construíram os campos de extermínio de 

Belzec, Sobibor, e Treblinka para matar 

ainda mais sistematicamente os judeus 

do generalgoverment, como era 

                                                 
7 O termo "Solução Final" foi empregado 
para se referir ao plano de aniquilação total 
do povo judeu, e não se sabe ao certo 
quando os líderes da Alemanha nazista 
decidiram implementa-la. O genocídio, ou 
extermínio em massa dos judeus, foi o ápice 
de uma década de graves medidas 
discriminatório contra eles, e que cresciam 
em severidade a cada ano (ENCICLOPÉDIA 
DO HOLOCAUSTO, 2012). 
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conhecido o território no interior da 

Polônia ocupada (SHIRER, 1960). 

Os nazistas construíram câmaras 

de gás para tornar o processo de 

assassinato em massa mais eficiente, 

rápido e menos pessoal para os 

executores. Câmaras de gás eram 

aposentos fechados que recebiam gás 

letal em seu interior para matar por 

asfixia a quem estivesse dentro. Havia 

quatro câmaras de gás no campo de 

extermínio de Birkenau, localizado no 

complexo de Auschwitz. No auge das 

deportações para o campo, mais de 

6.000 judeus eram diariamente 

envenenados por gás naquele campo 

(HISTÓRIA DO MUNDO, 2012). 

Os judeus das terras ocupadas 

pelos nazistas foram os primeiros a 

serem deportados para os campos de 

transição, como o de Westerbork na 

Holanda ou de Drancy na França, de 

onde eram posteriormente enviados 

para os centros de homicídio na Polônia 

ocupada. Os campos de transição 

geralmente eram a última parada antes 

da deportação para um campo de 

extermínio (NETSABER, 2012). 

Milhões de pessoas foram 

aprisionadas e submetidas a todo tipo 

de abuso nos campos nazistas. Só nos 

campos de extermínio, sob a 

administração das SS, os alemães e seus 

colaboradores mataram cerca de 

2.700.000 milhões de judeus. Apenas 

uma pequena parte dos prisioneiros que 

lá foram colocados conseguiu sobreviver 

(NETSABER, 2012). 

 

O RACISMO 

Racismo é a crença que as 

pessoas possuem características inatas, 

biologicamente herdadas, que 

determinam seu comportamento. A 

doutrina do racismo afirma que o 

“sangue” é o marcador da identidade 

étnico-nacional, ou seja, dentro de um 

sistema racista o valor do ser humano 

não é determinado por suas qualidades 

e defeitos individuais, mas sim pela sua 

pertinência a uma "nação racial 

coletiva". 

Neste modo de ver o mundo, as 

“raças” são hierarquizadas como 

“melhores” ou “piores”, “acima" ou 

“abaixo”. Muitos intelectuais do final do 

século 19, incluindo alguns cientistas, 

contribuíram com apoio 

pseudocientífico ao desenvolvimento 

desta falsificação teórica, tais como o 

inglês Houston Stewart Chamberlain, e 

exerceram grande influência em muitas 
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pessoas da geração de Adolf Hitler 

(HISTÓRIA DO MUNDO, 2012). 

Atualmente sabe-se que "raça" 

não existe em termos biológicos, apenas 

sociais. O ódio nazista contra a "raça 

judaica" desconsiderava o fato de que 

existiam judeus brancos, negros, 

orientais, e assim por diante. O 

"racismo" contra os judeus é 

denominado antissemitismo, que é o 

preconceito ou ódio contra os judeus 

baseados em falsas teorias biológicas, 

uma parte essencial do Nacional 

Socialismo alemão e o nazismo. Em 

1935, após chegarem ao poder, os 

nazistas criaram as Leis de Nuremberg, 

criando uma definição biológica errônea 

do que é ser judeu. Para os nazistas, 

movimentos políticos como o marxismo, 

comunismo, pacifismo e 

internacionalismo soavam como anti-

nacionalistas e, para eles, eram 

consequência da "degeneração" causada 

pelo "perigoso" intelectualismo judaico 

(HISTORIA DO MUNDO, 2012). 

Os nazistas acreditavam que a 

história humana era a de uma luta 

biologicamente determinada entre 

povos de diferentes raças, dentre as 

quais eles eram a mais elevada, 

destinada a comandar todas as outras, a 

"raça superior". Em 1931, as SS, 

Schutzstaffel, guarda de elite do estado 

nazista, estabeleceram uma Secretaria 

de Povoamento e Raça para conduzir 

"pesquisas" raciais e para determinar a 

compatibilidade racial de possíveis 

parceiras para os membros das SS.  

Os nazistas consideravam os 

alemães portadores de deficiências 

físicas ou mentais como resultado de 

falhas na estrutura genética da chamada 

“raça superior”, e achavam que tais 

pessoas não deveriam se reproduzir por 

serem um "perigo" biológico para a 

pureza da “raça ariana”. Após seis meses 

de uma minuciosa coleta de dados, 

durante os últimos seis meses de 1939 ,e 

de um planejamento cuidadoso, os 

médicos nazistas começaram a 

assassinar os deficientes que 

encontravam-se em instituições médicas 

por toda a Alemanha, em uma operação 

que eles denominaram de "eutanásia" 

(que quer dizer "morte tranquila"), que 

podia ser tudo, menos isto. 

Segundo as teorias raciais 

nazistas, os alemães e outros povos do 

norte europeus eram "arianos" (que na 

realidade haviam sido um povo pré-

histórico da Ásia central que havia 

migrado para a Europa e a Índia), e que 

eram uma raça superior às demais. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
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médicos nazistas conduziram 

“experiências médicas” que procuravam 

identificar provas físicas da 

superioridade ariana e da inferioridade 

não-ariana (HISTÓRIA DO MUNDO, 

2012). 

Apesar de haverem conseguido 

assassinar milhões de prisioneiros não-

arianos durante tais “experiências” de 

sadismo, os nazistas não foram capazes 

de encontrar quaisquer provas de suas 

teorias de diferenças raciais biológicas 

entre os seres humanos, e de que eram 

os mais capazes. 

Durante a Segunda Guerra 

Mundial, a liderança nazista iniciou o 

que eles chamaram de "limpeza étnica" 

nos territórios por eles ocupados na 

Polônia e na União Soviética. Esta 

política incluía o assassinato e 

extermínio das chamadas "raças 

inimigas”, entre elas os judeus, e 

também a destruição das lideranças dos 

povos eslavos, que eles planejavam 

tornar seus escravos por considerá-los 

inferiores. O racismo nazista foi 

responsável por assassinatos horrendos, 

em uma escala sem precedentes na 

história humana. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a pesquisa entende-se que o 

nazismo designa a política da ditadura 

que governou a Alemanha de 1933 a 

1945, o "Terceiro Reich". O nazismo é 

frequentemente associado ao fascismo, 

embora os nazistas dissessem praticar 

uma forma nacionalista e totalitária de 

socialismo (oposta ao socialismo 

internacional marxista).  

Fica evidente que o sucesso do 

nazismo se deve a fatores como 

devastação econômica em toda a Europa 

depois da Primeira Guerra Mundial, a 

falta de orientação em muitas pessoas 

depois da queda da monarquia em 

muitos países europeus, a fama de 

envolvimento judaico em 

aproveitamentos ilegítimos com a 

Primeira Guerra Mundial e as 

dificuldades das classes trabalhadores 

com a crise econômica. 

. 
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