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Auschwitz e Birkenau: nas paredes 
impregnadas de morte, uma memória 
viva que precisa ser compartilhada
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Quando pensamos em viajar de 
férias para os países do Leste da 
Europa, em 2012, não me ocorreu 

de imediato que o roteiro incluía os 
campos de concentração de Auschwitz 
e Birkenau, na Polônia. Afinal, visitar o 
mais terrível campo de extermínio de 
judeus criado pelos nazistas não seria 
propriamente um passeio de férias e nem 
apenas uma oportunidade de conhecer 
mais de perto esse capítulo grotesco da 
história mundial.

Setenta anos depois da libertação dos 
prisioneiros pelas tropas soviéticas, tudo 
o que vivemos naquele dia de outono 
e guardamos no coração voltou aos 
nossos pensamentos. Ver a emoção 
dos sobreviventes nas reportagens que 
marcaram a data foi como reviver a dor 
das famílias separadas e mortas. Tudo 
isso experimentamos, meu marido 
Fernando Priamo (repórter fotográfico do 
jornal juiz-forano “Tribuna de Minas”) e 
eu, naquele dia em Auschwitz.

Era uma manhã cinza, fria e chuvosa no 
dia em que chegamos a Auschwitz. O 
céu parecia chorar e o silêncio pesava o 
ar, a ponto de incomodar os ouvidos. No 
portão de entrada, avistamos o cartão 
de visitas dos nazistas - “O trabalho 
liberta” (em alemão, Arbeit macht frei) -, 
instalado em meio às cercas eletrificadas 
que contornam todo o campo; foi como 
voltar no tempo e ouvir os passos dos 
soldados da SS (organização paramilitar 
ligada ao partido nazista e a Adolf 

O lema nazista, “O trabalho liberta”, instalado em meio às cercas eletrificadas que contornam todo o campo, é a primeira visão dos visitantes

Caminhar pelas vias do maior campo de extermínio de judeus é experimentar
sentimentos e emoções dolorosas deste capítulo grotesco da história mundial
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Hitler) marchando sobre o cascalho 
úmido. Naquele momento, começamos 
a entender o que nos esperava naquele 
lugar: um sentimento de medo e horror 
nunca experimentado em livros, filmes e 
relatos sobre a Segunda Guerra.
Através de nossos olhos, o filme de 
horror nazista repetia-se em silêncio
. Impossível esconder a emoção que 
arrebatava todos os visitantes. Com 
olhos cheios de lágrimas e o coração 
apertado fomos conduzidos por entre 
os pavilhões, onde os prisioneiros eram 
mantidos à beira da morte.

Entre os pertences dos judeus, histórias que jamais 
foram contadas de pessoas que tiveram suas vidas 
bruscamente interrompidas

Câmara de gás com capacidade de exterminar centenas de pessoas de uma só vez. No 
teto estão os pontos pelos quais o cyclon B era lançado
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Pelo caminho, a parede de fuzilamento 
ainda guardava marcas das balas. Mais 
adiante, as forcas onde, aleatoriamente, 
os soldados escolhiam as vítimas do dia. 
À frente, o bloco 10, no qual o médico Jo-
sef Mengele fazia experiências macabras 
com mulheres e gêmeos, mutilando os 
prisioneiros como se fossem nada. Cada 
vez mais difícil segurar o choro.
A descida até a cela de São Maximilian 
Kolbe - frei polonês que se ofereceu para 
morrer no lugar de dez prisioneiros e que 

foi canonizado pelo Papa João Paulo II 
como símbolo da resistência e da fé -, 
reacendeu naquele momento um fio de 
esperança em nossa alma, como se no 
cubículo restassem vestígios de calor hu-
mano. Mas não. Quando pensamos que 
poderíamos respirar um pouco, diante 
de tanta crueldade, deparamo-nos com 
a parede na qual os prisioneiros eram 
enterrados vivos. 
Não há como descrever o que vimos e 
sentimos.

Os milhares de óculos usurpados dos judeus pela máquina nazista, assim como todo o tipo de pertences, eram enviados para Berlim e reaproveitados

Para quem visita Auschwitz, é difícil conter a emoção ao passar pelos pavilhões nos 
quais os prisioneiros eram mantidos à beira da morte
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Na fábrica de morte, milhares de sapatos expostos forçam os visitantes a lembrarem 
que, ali, 1,1 milhão de pessoas foi brutalmente assassinada em cinco anos
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Interior do bloco da morte: impossível não experimentar sentimento de medo e horror ao 
caminhar pelo bloco no qual os judeus aguardavam, sem esperanças, pela morte
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DO TERMINAL 
DA MORTE ÀS 
CÂMARAS DE GÁS
Auschwitz é fábrica de morte. Estima-
se que ali cerca de 1,1 milhão de pessoas 
foram brutalmente assassinadas em 
cinco anos. A estação de trem que para 
nós, mineiros, é portadora de boas 
notícias, no campo de concentração 
era a porta de entrada para o inferno: o 
terminal da morte.
Entre tantos horrores que vivenciamos, 
os piores foram as câmaras de gás e o 
crematório. As paredes impregnadas 

Cela para onde eram levados prisioneiros que aguardavam condenação

Resistência e fé: cela de São Maximilian Kolbe, frei polonês 
que se ofereceu para morrer no lugar de dez prisioneiros e 
que foi canonizado pelo Papa João Paulo II 
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de morte, os pequenos buracos no teto 
pelos quais o gás venenoso zyklon B era 
despejado, as portas onde os prisioneiros 
eram encontrados aglomerados na ilusão 
de conseguirem escapar, tudo nos fazia 
doer o coração. Os milhares de pertences 
originais usurpados dos prisioneiros, 
como roupas, óculos, sapatos, cabelos, 
pastas de documentos e até bonecas e 
roupas de crianças estão lá, em exposi-
ção.
Instintivamente, começamos a rezar. 
Uma oração silenciosa que permanece 
até hoje e deve durar para sempre. A 
memória é viva e precisa ser compartilha-
da enquanto tivermos forças para lutar 
contra os pequenos auschwitz do dia a 
dia: preconceito, intolerância e desamor.

Cercas eletrificadas contornam todo o campo de concentração e, caminhar por ali, é como voltar no tempo e ouvir os passos dos soldados 
nazistas marchando sobre o cascalho

Difícil conter a emoção ao avistar o muro de fuzilamento - que ainda guarda as mar-
cas das balas - , destino final de um povo dizimado simplesmente por ser judeu


