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APRESENTAC;ÃO



Os campos de concEntra~~o nacionalsocialistas,

~uncionamEnto no per{odo 1933-1945, estio diretamentE

associados ao exterm{nio dos Judeus. AparEcEm como local

privilegiado dE eXEcu~io e, como tal, passaram a ser

idEnti~icados E SE tornaram uma rE~er~ncia para o

signi~icado modErno da barb~rie.

Esta in~asef associada a uma ~ortE reprova~io moral, talvEZ

autorizasse a nio an~l ise dos campos, em seu devido tEmpo,

posto qUE os eVEntos ocorridos j~ Eram su~iciEntEmEntE

eloqUentes e esclarecedores, quanto ~ naturEza criminosa dos

atos praticados.

No entanto, essa nio ~ a ~nica dimensio relevante para a

comprEEnsio dos campos dE concentra~io. No m{nimoy porqUE

sua cria~io antecede a dECisio relat iva ao Exterm{nio ~{sico

dos jUdEUS E. mEsmo durante EStE extErm{nio, outras a~BEs

ocorriam Em seu interior, muitas vezes gerando contradi~Bes

significativas. DentrE Estas, o prdprio dESt ino a SEr dado

aos Judeus dEPortados: exterm{nio ou ut il iza~io como for~a

dE trabalho?

A cria~~o dessa nova forma organizacional, sob o duplo

aSPEcto dos novos conte~dos dE a~~o qUE ocorrem Em SEU

interior e dos agentes envolvidos, ~ o que pretendo estudar.



Para tal. o campo prEcisa ser inserido no contExto dos

EfEitos positivos qUE Ele gera e nio apenas nos meramente

rEPressivos. O que ESt~ Em jogo com sua cria~io nia ~ a

mediante o terror sistEm~t ico. dE uma

repressio j~ existente. Ela traz mais do que isso. na medida

Em que estabelece novas sujEi~3ES E enunciados. dEslocando

os conte~dos at~ Entio prEsEntes.

Para real izar ESSE Estudo. algumas cautElas SE faZEm

necess~rias~

- Evitar uma linha dE intErprEta~io qUE SE basEia unicamEntE

nas estruturas sociais mais amplas E. como tal. tendE a ver

no campo apenas uma Expressio de contradi~ies a esse n{vel.

situanda-o como simples instrumento ou maneira episddica dE

conforma~io da rela~io entre as classes em um dado momento~

evitar a PErspectiva que privilegia a dimensio do

funcionamento interno. com a conseqUente redu~io à ant inomia

dirigente-interno. abstraindo Exatamente as

sociais que levam a isso e a repercussio dessa forma

organizacional na sociedade.

Tendo isso presente. pretendo verificar de que maneira esse ~

modo Especifico de sujEi~io (inser~io de individuos E grupos

nos campos) leva um homem como objeto dE um novo saber

(enunciados sobre os inSEridos) e como Essa mudan~a dE
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conteJdo se articula com as transformaçies ocorridas na

sociedade alemi da ipoca.

Este trabalho deve muito, em sua formulaçio. aos estudos

realizados por Foucault, em especial a an~lise por ele

efetuada sobre a prisio, na qual a transforma~io dos métodos

punitivos permite a leitura comum das relaçies de poder e

das relaçies de saber,

objetos (1).

vale dizer, da constituiçio de

Anal isar o campo de concentraçio nesta perspect iva exige uma

investiga~io histdrica.

Ao fazi-Ia i preciso estar atento para as armadilhas da

banaliza~io, de modo a evitar uma simples descri~io de sua

operaçio, reduzindo-a à intencional idade dos v~rios agentes.

Isso s6 i poss{vel forem

abrangidas as relaçies e a trama na qual os agentes estavam

inseridos, de modo a explicitar os constrangimentos a qUE

estes estavam submetidos e em relaçio aos quais formularam

suas estratégias.

Ao mesmo tempo, é preciso estar atento à maneira pela qual

os campos sio trazidos ao presente.
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Esse processo de atualizaçior com um elevado investimento

memorial, acaba muitas vezes por revelar mais sobre como 05

diversos grupos de interesse constroem suas ident idades e

menos acerca do que efetivamente ocorreu nos campos. quando

de sua operaçio.



CAPiTULO I - A GiNESE DOS CAMPOS: GEST80 SOCIAL AMPLIADA

(1933-1941)
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A 30 de janeiro de 1933 Hitler era nomeado chanceler, por

interm~dio de uma art iculaçio que tornava minorit~ria a

participaçio nacionalsocialista no governo (2) • Logo em

seguida conseguiu obter do presidente Hindenburg a aprovaçio

de duas medidas fundamentais para romper o cerco conservador

a que estava submetido. A primeira delas foi a dissoluçio do

Parlamento, obtida no dia lQ de fevereiro, sendo convocadas

novas eleiç~es para o dia 5 de março. t-l ou t r a foi

decretaçio de medidas de emerg~ncia, firmada por Hindenburg

no dia 4 de fevereiro.

Cons id er an d c a histdria pol(t ica recente da Alemanha,

nenhuma dessas medidas chegava a surpreender. Desde c\

eleiçio de 14 de setembro de 1930, quando o Part ido

Nacionalsocial ista conseguiu se transformar na segunda for,a

parlamentar, logo apds a socialdemocracia, nada menos que

três governos foram constitu{dos. o ~lt imo deles, de von

Schleicher. durando menos de dois meses.

medidas de emergência tamb~m j~ era bastante util izado n05

governos anteriores, sempre que a a~io partid~ria no campo

parlamentar nio 1ev ava cIO necess~rio compromisso.

Constitui,io de Weimar. em seu artigo 48, pf.~rmit:i,:\ao

presidente emit ir d e c r e t o s , na hipdtese de amea,a ~

seguran~a p~blica, suprindo. de ssa forrtna, o s mec an i !:;1ll0S

par Iame n t ar es ,
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Criava-se, desse modo, uma situaç~o em que, nos momentos dE

crise pol(t ica, ficava reforçada a figura prEsidencial,

servindo o apelo ~ manutençio da ordem como pretexto para

implementar as açies de governo. Essa vulgarizaçio acabou

por diminuir a percepçio de seu significado e abrangincia, o

que ficaria claro a part ir de sua ut il izaç~o PElos nacional-

socialistas.

Mais grave, porim, qUE essa evidincia de esgotamento do

campo parlamEntar, revelada pela crescente incapacidade dE

governar, Era a radicaliza~io pol (t ica, alicer~ada na

prol ifera;io de entidades paramil itares, cobrindo todos

matizes ideoldgicos.

Obtida a dissoluç~o do Parlamento e firmadas as mEdidas de

emergincia foi, entio, montada a estratigia de "tomada de

poder" pelos nacionalsocial istas: visando obter a maioria

absoluta dos votos, real izar uma campanha eleitoral

caracterizada por um amplo processo de mobilizaç~o E

agitaçio social, por intermidio das formaçies paramil itares

do Partido.

A el iminaçio da concorrincia no trabalho pol ít ico

DEsde o desencadeamento das primeiras açies pelos nacional-

social istas. no per(odo entre janEiro E mar~o dE 1933, ficou

claro que as medidas preconizadas nio se inseriam apenas em
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uma estratégia eleitoral, mas estavam destinadas a alterar

significat ivamente a configura~io das instituiçies

pol{ticas, levando ao afastamento dos agentes tradicionais.

o decreto de 4 de fevereiro, destinado à "proteçio do povo

alemio" continha um conjunto de disposiçies extremamente

vagas, perfeitamente adequadas à repressio ampl iada aos

opositores do novo governo: proibiçio de greves em empresas

"essenciais", de reuniies pol {t icas e manifestaçies, desde

que existisse "ameaça à segurança p~blicau e a possibil idade

de apreensio de material impresso ou de proibiçio de sua

publicaçio, desde que seu conte~do pudesse ameaçar a

No dia 28 de feverEiro, j~ no contexto de radical izaçio qUE

culminou eom o incêndio do "Reiehstag", foi editado outro

decreto, agora voltado à "proteçio do Povo E do Estado",

que, ao lado de suspender uma série de direitos E garantias

individuais, autorizava a intervençio nos estados federados,

na hip6tese dE reiterada perturbaçio da ordem (4).

Para a execuçio das medidas de emergência criou-se a figura

da "Sehutzhaft" - custddia protetora, na VErdadE uma medida

privativa de I iberdade, cuja apl icaçio era de competência da

pol feia. Tratava-se de uma nova figura jur{dica, dist inta

das demais medidas de persecuçio penal existentes, com um

car~ter prevent ivo, dest inada a segregar indiv{duos



Com isso, autonomizava-se o conte~do da

deten~io po] ieial. j~ que anteriormente esta sempre

funcionara como acessdria do judici~rio (5).

De nada adiantaria esse instrumental se os

executores, em especial a po]{cia pol{tica. nio estivessem

afinados com a nova orientaçio de governo. Da{ toda uma

linha de investimento, no sentido de autonomiz~-la em

relaçio à Administra~iop o que se registrou

significat ivamente na Pr~ssia e na Baviera, os dois

principais estados da Alemanha. Al~m disso foram nomeados

interventores para as diversas poI {cias estaduais, sendo que

muitos deles empregaram as forma~3es paramilitares do

Partido Nacionalsocialista - a USA" e a "SSU, como pol {cia

auxil iar.

As deten~3es a partir de fevereiro de 1933 traziam problemas

para a administra~io p~blica, na medida em que a custddia

protetora era uma categoria nova, estranha para boa parte

das institui~3es policiais. ao lado da superlota~io dos

pres{dios e cadeias, provocada pelo afluxo repent ino dos

det idos. Somente no per{odo de mar~o/abril de 1933 foram

presas, na Pr~ssia. cerca de 25.000 pessoas (6).

A{ deve ser procurada a gênese do campo de concentra~ioy

enquanto um espaço in~dito, para a concretizaçio de a~3es

igualmente novas. A superlotaçio certamente nio aparece como



fator decisivo, mas a precariedade das í n s t a l ac ô e s do s

campos já configura uma real idade que iria prevalecer dar

por diante: precariedade nio como aspecto emergencial, mas

como parte da pr6pria luta poI (t ica. como parcela da

humilhaç:io a ser impingida ao opositor (7).

Nesta conjuntura pol(t ica, tambim as formações paramil itares

nacionalsocial istas desencadearam uma feroz perseguiç:io

pol(tica, gerando um ambiente revolucionário que resultou na

Prat icamente cada

unidade. que tinha uma área geográfica de atuaçio. se

responsabil izava pelo trabalho de "saneamento" local, muitas

vezes já tendo seus oponentes ident ificados, ,:\p<:\rti I" da

lutas anteriores. Como locais de detenç:io e de tortura eram

utilizados pr~dios abandonados, galpões ou at~ mesmo os

locais de reuniio dessas formações.

Ao longo do ano de 1933 foram delineados os arranjos

organizacionais para absorver os detidos. Na Pr~ssia. tris

grandes tipos ganharam destaque:

campos de concentraçio estatais e as prisões (da Just iça e

da p()](cia).

ao cont rár io , tendeu a prevalecer uma ~nica

forma, que foi a do campo de concentraçio vinculado ao

Estado. mas dotado de certa autonomia (8).
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Essa difErEncia~ffo SE Expl ica PElas circunstincias

PEcul iarEs a cada um dESSES estados.

Na Pr~ssia7 a dirE~io nacionalsocial ista estEvE EntrEguE a

G6ring, qUE nio possuia basE prdpria dE oPEra~io. Dai sua

articula~io lEvar em conta tanto as forma~8Es do Partido -

U8A" e "S8", como a prdpria burocracia, rEsultando em locais

de dEtEn~io, na sua maioria, ainda sob controle do antigo

aparElho pol icial e judici~rio. Os campos "sElvagEns",

montados principalmente PEla "SA", foram sendo

gradat ivamEntE dEsmantElados

policiais rEgulares.

ou ocupados por unidadEs

J~ na BaviEra, a policia politica ficou com Himmler,

dirigEnte da "55", sendo os principais postos ocupados PElos

membros dEssa forma~io do Partido. Desde o inicio procurou-

SE consolidar o campo de concEntra~io como Espa~o aut6nomoT

submet ido ao bin6mio policia-"S8".

AntEs disso, a "88" possu(a, em sua organiza~io, apEnas duas

~rEas, uma dE ra~a E coloniza~io e outra de informa~8Es,

dESt inada a garant ir a sEguran~a do Part ido Nacional-

Social ista, mEdiantE a idEntifica~io de pessoas infiltradas

E a coleta dE dados sobre outras agremia~8es pol(t icas.

Ambas tinham baixa rentabilidadE pol (t iea, no novo contexto

dE governo (9).
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o fato de ter emergido o campo de concentra~io enquanto

arranjo permanente diferenciado portanto,

diretamente relacionado ao invest imento efetuado pela "SS"

nessa ~rea, procurando com isso fortalecer sua posiçio do

novo cen~rio pol{t ico.

o melhor exemplo dessa institucionaliza~io ~ dado pelo campo

de Dachau, situado na Baviera, que, inicialmente, pouco se

diferenciava dos campos "selvagens", quanto ao tratamento

dado aos detidos. Montado em março de 1933, J~ em maio se

notava uma tentativa de sistemat izaçio de procedimentos

internos e at~ a criaçio de uma esfera de Jurisdi~io

aut6noma, por interm~dio de um regime penal prdprio.

Posteriormente, em outubro de 1933, se consolidou um

regulamento disciplinar e se emitiu um conjunto de normas de

serviço, que serviriam de referência para os futuros campos.

Com essas medidas, acabou sendo superada a dinimica

anterior, dos campos "selvagens", quando qualquer dirigente

de um grupamento do Part ido era int~rprete do movimento e

executor das medidas que achasse convenientes.

A institucional izaçio do regime de tratamento ao longo da

execuçio da custddia protetora significou; antes de mais

nada, a prdpria criaçio da categoria de detento/custodiado,

nos limites estabelecidos pelos regulamentos disciplinares.

Tamb~m constituiu o outro polo da relaçio, os guardas,

mediante a formaçio e instru~io sistemática. Dessa maneira,



chegou-se a estabelecer uma nova forma de relacionamento,

erivo 1ve ndo oco_. me smo s grupos sociais - quadros dos partidos

pol{ticos param iI it arf-~S

nacionalsocial istas, em uma nova configura~io, marcando a

t r an s ic ão da rua e do parlament() para o campo de

concentraç:io. Esse processo também j~ marca a divisio de

trabalho entre a autoridade policial e o dirigente do campo,

na medida em que este ~ltimo se responsabil iza pela custddia

ou "tratamento" dos detidos, c ab en do ao pro ime i1"0 c:\

identificaçio E detençio dos "custodi~veis", para o devido

encaminhamento ao campo.

Ao longo de 1933, a grande maioria dos detidos era formada

pelos dirigEntes e quadros de partidos pol{ticosy

Especial 05 comunistas e os socialdemocratas. O decreto de

28 de fevereiro destinava-se especificamente aos comunistas,

mas logo a sua traduç:io pol icial j~ incorporaria "todos

aqueles que direta ou indiretamente favorecessem

comunistas", conforme circular de G6ring, datada de 3 de

març:o de 1933 ( 10) • ~ medida que o novo regime SE

consolidava, seguiu-se toda uma seqUincia dE atos normat ivos

que significaram o fim dos part idos poI {t icos e das formas

de organizaç:io pol {tica autBnomas (11). t do prdprio HimmIer

a recomendaç:io, em circular dE 26 dE Junho de 1933, de qUE

Ualém dos parlamentares ••• devem também ser detidas .,..c·'" _.

demais pessoas que se destacaram na poI {t ica part id~riau

( 12) •
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Com a consolidaçffo do novo diminuiu

significat ivamente o n~mero de deten~~es, ocorrendo ainda

liberaçffo de um grande n~mero de detidos. Tanto é que o

segundo semestre de 1933 foi marcado por tentativas de

normal izaçffo inst itucional, provenientes. muitas vezes, da

prdpria burocracia estatal, euja compet~ncia havia sido

esvaziada. Dessa época datam a dissolu;ffo da uSAu como

pol{cia-auxiliar (na Pr~ssia, em 2 de agosto), o fEchamento

de in~meros campos UselvagensU,

guardas em campos, por unidades policiais,

invest iga;~es de mortes nos campos pelo Ministério P~bl ico,

dentre outras (13).

Se na Pr~ssia essas medidas tiveram boa acolhida, pela

conforma;ffo peculiar de seu drgffo de execu;io e pelo fato de

que G8ring orientava sua trajetdria pol{tica por outros

trunfos. na Baviera encontraram s~ria resist~ncia, j~ que a

USSU estava firmemente decidida a consol idar sua posi;io a

partir do complexo pol{cia-campo.

estava voltado para esse espaço,

Todo o seu investimento

habilmEnte defendido "a

partir da contradi~ffo nele inscrita. Fazendo coincidir seu

papel estatal com seu papel part id~rio, Himmler conseguiu

manter sua esfera de jurisdi;io. aparecendo ora como

representante do movimento naeionalsocialista diante da

burocracia, ora resguardando sua posi;io no Partido a part ir

dos UconstrangimentosU dados pelo seu papel pol ieial.
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SE. por um lado. a contradi~io facil itou o duplo paPEl. nia

dada a sua subordina~io. no campo

por outro lado. no tocantE ao campo Estatal.

o 1 imitE provinha da subordinaçio da po1 {cia às SEcrEtarias

dE intErior dos Estados.

A partir da basE montada na BaviEra. HimmIer acabou

ocupando. entrE nOVEmbro dE 1933 e janEiro de 1934. todos os

postos de dire,io da pol{cia po] {tica nos estados alemies.

com EXCE,io da Pr~ssia (14). DEssa forma. em meados dE 1934.

chegou-se a uma efetiva homogeneiza,io da pol {cia po] {t ica e

da custddia protEtora e. por via dE consEqUincia. dos campos

de concentra~io. Cont r· ib u iu par·a isso o estabelecimento.

pelo Minist~rio do Interior. dE normas prEcisas quanto ao

rEgime dE Execu~io da custddia protEtora.

abusos constatados no passado. Essa rEgulamEnta,io. emit ida

em ab r i 1 iria vigor·ar c on s t Lt u ind o o

principal ato disciplinador da a~io policial (15).

Do ponto dE vista institucional mais amplo. a partir de 30

de janEiro dE 1934. a AlEmanha passava a SEr um Estado

unit~ri07 deslocando-se a competincia pollcial global para o

Minist~rio do Interior. Pal~a H imm 1 Er r ficava apenas Em

abErto a ql.lestio da Pr~ssia7 mas ele acabou vEnCEndo a

disputa p e la hEgemonia do p o Li c i a I loca 1 •
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colocando-se como UUtert iusuU no confl ito que mobil izou a

(mpeto revolucion~rio levou G6ring a procurar

novos aliados no Part ido). de um lado, e o Minist~rio do

Interior (com uma tendincia eentralista). de outro, sendo

nomeado dirigente da policia pol{tica local em abril de 1934

(l6).

o per{odo 1933/34 marcou a part icipa~io da USSU no processo

pol{tico, a partir do ponto de apoio constru{do em torno da

autonomiza~io da pol feia po] {tica e da const itui~io dos

campos como instincia executiva. As diferentes esferas de

jurisdi~io - Part ido e uSAu especialmente. muitas delas com

base exclusivamente local. foram substitu{das por um

dispositivo central, acompanhando o processo general izado de

central izaçio. Registra-se a{ a grande alteraçio na economia

do poder, o momento em que o Partido fragmentado localmente

Especial iza no trabalho po1 icia1. nio mais voltado aos

interEsses paroquiais. disposta a suprimir os

Uperigos globaisu para o novo rEgime.

Como primeira tarefa. el iminou-se a concorrincia no trabalho

pol{tieo, mediante a deten~io de parcela dos po1{tieos

profissionais (em especial os socia1democratas e 0<::..,

comunistas), enquanto outra buscava o EX{] io. A PI" i me í ra

batalha es t av a ganh<:"\: o i n s t r umen t ,";\1

institucional izou. assEgurando-sE a apl ica~io da cust6dia
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protetora no imbito de jurisdi,io da polícia po1 (t ica, já

ocupada pela USSU. A segunda batalha foi travada em Junho de

1934, dentro do Partido.

a~io caracterizada como prevent iva em rela~io a um golpe de

Estado, que estaria sendo tramado pelos dirigentes daquela

corpora~io. Esse uaJuste de contasU intra-partid~rio serviu

tamb~m para consolidar a posiçio do Partido Nacional-

Social ista, na medida em que eliminou o segmento

urevolucionárioU do movimento, acomodando. principalmente, a

UReichswehru, incomodada pela concorrincia da uSAu no plano

militar tamb~m teve

fundamental, empregando sua rec~m-montada estrutura, baseada

na polícia política e nos campos de concentraçio (18). Na

verdade, esse foi o marco na passagem do pape] da po] (cia do

part ido para a polícia do Estado, evidenciando o retorno do

investimento realizado.

Anal isando o período 1933/1934, emergiu claramente um campo

de concentraçio apropriado pela constituindo uma nova

forma organizacional, enquanto espa~o onde foi real izada a

conversio dos quadros part idários em det idos. De agentes

políticos legítimos no contexto do sistema representativo,

passaram esses indivíduos e grupos a serem enquadrados no

rol daqueles uque, por sua conduta, especialmente por uma

atuaçio voltada contra o Estado, ameaçam diretamente a

5eguran~a e a ordem p~bl icasu, conforme defini~io dada pelas
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circulares do Minist~rio do Interior, de 12 e 26 de abril de

1934 (19).

Se esta formulaçio ainda se encontra impregnada de um

sentido liberal, de u ~supressao de perigo ou ameaça",

preciso ter em conta que seu alcance. apds a incorporaçio

pela "SS, foi muito amp1 iado. Heydrich, dirigente da pol {cia

pol {tica, afirmaria, em 1935, que u~ preciso reconhecer que

os opositores nio sio eliminados pela simples ocupaçio do

aparelho de Estado, pois eles estio alojados, com suas

articulaç~es, em todos os espaços de nossa sociedade p

Estado" (20).

o que estava em jogo nio era, portanto, a mera subst ituiçio

de dirigentes, mas a transformaçio do Estado.

concorrentes seriam afastados e v~rios dos seus espaços de

atuaçio suprimidos, mas isto era apenas o in{cio de um

processo. Para que esta idéia mais abrangente de segurança

ganhasse corpo, seria necess~rio um aperfeiçoamento dos

instrumentos de execuçio, nio mais o recurso a um campo

improvisado, emergencial e de efeito local izado, mas a

existincia de uma sistem~t ica de acompanhamento

gerenciamento central, para possibil itar o controle social

general izado. Mais do que isso, o campo nio seria uma

organizaçia tempor~ria, cuja duraçio estaria circunscrita à

neutral izaçio da concorrincia no plano pal{tico-partid~rio.

Esta foi uma condiçio necess~ria, mas nia suficiente, posto
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que se Uago~a as 0~ganiza~8es inimigas estio esmagadas ou em

t~ansformaçio. isto significa que. pa~a n6s. muda a fo~ma de

A consol idaçio do apa~Flho po1 irial

De ab~il de 1934 a feve~ei~o de 1936 a USSU ap~ofundou o

controle do aparelho policial. superando as ~esistêncjas

existentes tanto no campo estatal como no part id~~io. A
p~imei~a etapa dessa ap~opria~io ocorreu no per(odo 1933/34.

com a autonomiza~io da policia pol{tica. a pa~ti~ dos

quad~os do serviço de o uSOu. No

entanto. estes se mostrariam insuficientes pa~a a nova

tarefa. abrangendo nio apenas a a~io pa~t id~~ia. mas toda a

sociedade, em suas m~lt iplas manifestaç8es. Da{ a a~io da

USSU se voltar para a ocupa~io da bu~oc~acia pol icial.

constituindo o ag~egado pol(cia-USSu como um corpo de

p~ote~io ao Estado.

o p~imeiro produto mais acabado dessa fusio foi a uGestapou.

constitu(da no final de 1933, inicialmente apenas com

atua~io na Prdssia, mas apds a sup~essio do sistema

fede~at ivo. com competência de atuaçio para toda a Alemanha.

Enquanto policia p01{tica, herdou p~incipalmente os quadros

poficiais da Bavie~a e da P~~ssia, muitos dos quais haviam

combatido nacionalsocial istas antes de 1933. Ao lado

deles. se colocava toda uma intelectual idade que g~avitava
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em torno do objeto de atuaçio da pol{cia pol {tica

juristas, cientistas pol {ticos - anteriormente dispersa, mas

que se encontrou no espaço do antes da sua

Nesse processo fica claro que nio apenas estavam sendo

desenvolvidas novas aç~es. como a detençio dos opositoresf

mas tamb~m se const ituiam novos espaços. como o

estabelecimento de carreiras in~ditas. A repressio ~

dissidência deixava de ser episddica. vinculada ~ tomada de

poder. para ser institucional izada como at ividade

permanente.

Essa atividade era justificada mediante a Uconstruçio" do

inimigo do Estado. "todo aquele que luta conscientemente

contra os fundamentos ideoldgicos e as aç~es politicas

derivadas do Povo, do Part ido e do Estado" (22) ou ainda em

uma formula~io mais sint~tica, "aquele que orienta sua luta

contra a substância racial e espiritual

(23).

Tal enunciado deixa muito clara a tarefa de gestio social

continuada, mediante a identifica~io e neutral iza~io desses

"agentes desagregadores". Na verdade, com a const itui~io de

todo um aparato de observaçio e avalia~io e a montagem de um

sistema classificat6rio acoplado ao grau de periculosidade

apresentado por individuos e grupos. chegou-se a recolocar a
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prdpria dinimica pol{tica e social. Trata-sE, nesse caso, da

tanto ao n{vel das

Uma anedota da época ilustra muito bem esse processo: certo

dia, na fronteira da B~lgica aparecem diversas cobaias F

dizem que t-es ao sendo perseguidas: quer

prender, pelo seu car~ter lesivo ao Estado, todas as

girafas". "Mas vocis nio sio girafas!" - "Nds sabemos

disso, mas v~ Expl icar isso ~ "Gestapo" " (24).

o tratamento diSPEnsado aos comunistas evidencia bem esse

processo, pois em pouco mais dE um ano passaram dE leg{t imos

partiCipes da vida parlamentar para a açio ilegal, enquanto

elementos "desagrEgadorEs" da colet ividade. Afirmar Essa

exatamEnte a

grandE contribuiçio da policia pol{t ica.

Como apontado, esse desenvolvimento Encontrou

resistincias. No campo da burocracia foi bastante incisivo,

ao 10ngo do ano de 1935, o questionamento das medidas

pol iciais. InvEstigaçSes Judiciais foram realizadas. visando

os campos de concentraçio, especificamente, as condiçSEs de

detençio. Mesmo entre os nacionalsocialistas, a açio da

policia era criticada, pela demasiada elasticidade dos

conceitos ut ilizados. Criou-se, inclusiVE, uma comissio para

elaborar um novo c6digo penal, incorporando as concepçSes
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nacionalsocialistasy

c or r en t e (25).

mas mantendo a forma jurisdicional

Em sentido contririoy também datam dessa época as primeiras

manifesta~8es de conformismo em rela~io ~ situa~io. O poder

judiciirio come~ava a incorporar em suas decis8es a nova

lógica policial (26). Referendava, inclusive. a nova forma

de organiza~io adotada, reconhecendo a pol{cia pol{tica como

instincia independente da administra~io p~blicar dotada dE

uma incumbincia pol {tica extraordiniria (27).

Essa pOlimica seria resolvida em 1936, com a edi;io de uma

lei sobre a "Gestapo"y retirando definitivamente da esfera

judicial

poI {t i c:a

a aprecia~io de atos praticados pela pol(cia
(2f.n. Todas essas medidas eram, no en t an t o ,

restritas a um segmento policial especial izado nas quest8es

pol{ticas, nio abrangendo os demais setores. f:)omentf.~ em

Junho de 1936 Himmler conseguiu ser nomeado Chefe da Pol (cia

Alemi, vinculando-se formalmente ao Ministério do Interior.

Esse novo complexo subdividia-se em duas ~reas: pol (cia de
segurança ("f:)ipo") e policia de ordem ("Orpo"), a primeira

contendo a pol (cia pol (t ica ("G(~stapo") e a criminal,

enquanto a segunda cont inha as unidades responsiveis pelo

policiamento ostensivo.

A chefia de toda a pol {cia nio foi assumida por Himmler em

mas como resultado de uma fusio da pol (cia
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com a de tal maneira que a cada inst~ncia estatal

correspondia um Nas palavras de

HimmlerF U a pol{cia deve manter um contato efetivo com o

Movimento Nacionalsocial ista, que nio apenas representa a

atual Alemanha, mas que ~ sua prdpria configura~io e unidade

Nesse novo contexto, o papel da pol rcia passaria a ser Uo

controle do conjunto de deveres de cada indiv{duo para com a

coletividade" (30). Seu car~ter pol {tico nio deriva de uma

especial iza,io na repressio segundo uma divisio de trabalho

que diferencia "pol {ticos" e ucriminaisu, mas decorre da

vigilincia cont inuada da populaçio em todas as questies

sociais e do desencadeamento de medidas preventivas.

o principal ocupada

pela "SSU, cont inuaria sendo a custddia protetora, com a

conseqUente internaçio nos campos de concentra,io. Estes, no

entanto, acabaram nio sendo subordinados ~ pol {cia pol{tica,

mas receberam uma forma aut8noma de organizaçio.

A matriz dessa organizaçio foi dada pelo campo de Dachau,

onde foram introduzidos novos procedimentos, como relatado

anteriormente. Seu comandante, Eicke, foi nomeado, em Julho

de 1934, inspetor de todos os campos de concentraçio. No

outono de 1934 foram tamb~m a ele subordinadas as unidades
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de guarda dos campos, que anteriormente pertenciam aos

quadros da USSU em geral.

Em termos de organiza~io interna, um campo dessa ~poca

apresentava as seguintes unidades~

comando

- se~io pol{tica

campo de cust6dia, propriamente dito

- administra,io

servi~os m~dicos (31).

o dirigente do campo cuidava, basicamente, do regime de

tratamento dos detidos, em especial o aspecto disciplinar,

intimamente relacionado com o uso produtivo dos internos.

Esse trabalho realizado pelos det idos estava normalmente

voltado para a prdpria edifica~io do campo, servindo para

atenuar o problema or~ament~rio. Sua racionalidade

certamente nio era econ6mica, mas pol {t ica= trabalho

cumprindo um upapel educativoU, estabelecendo a uordem e

disciplinau, que se traduz em toda sorte de humilha~io para

os det idos (32). Uo trabalho IibertaU, eis o lema inscrito

na entrada do campo de Dachau.

Al~m disso, cuidava o comandante dos aspectos

administrativos, envolvendo a dimensio log[stica.



A se~io pol{tica, por sua vez, estava vinculada ~ unidade

1oc a 1 da polícic\ p oI f t Lc a ,

d e t i d o s r

c ab e n d 0-..1h f:,' o

dainterrogat6rio dos mantendo o c on t r o l e

oportunidade de aplica~io da custódia protetora.

Como já indicado, as unidades de guarda nio estavam

subordinadas ao comandante, que apenas dispunha delas por

ocasiio do segundo escala programada.

"reserva" em rela~io ~ guarda se just ificava na medida em

que essas unidades constituíam os ~nicos grupamentos armados

organizados segundo um padrio militar. Como essa

linha de invest imento também j 1.11g OU--S(.,

oportuno manter essa diferencia,io, concentrando sua gestio

na pessoa do inspetor dos campos. Essas unidades vieram a

constituir o n~cleo das futuras divis;es armadas da "S8",

que atuaram junto ~ "Wehrmacht", ap6s o inicio da guerra

(33)..

Data também dessa época o início da autogestio dos internos,

por i n t er méd i o da nomea,io d e t id o s segundo

"ant igilidade" (34)

campo como um todo ..

para cada um dos alojamentos e para o

No per{odo 1935/1936 ocorreu o processo de concentra,io de

detidos,. dos campos me nore s , que fcwam gr adu a 1men t (.:~

ext intos, para unidades maiores, já sob dire,io unificada da

"88". Em março de 1935 existiam sete campos, com cerca de



9.000 internos, sendo esse n~mero reduzido, em 1937, para

apenas quatro campos, mantido aproximadamente o mesmo

cont ingente de det idos (35).

Desses quatro campos, tris eram constru~~es novas e

improvisa~io anterior,

sendo projetados exclusivamente para sua fun~io. Finalmente

a custddia protetora encontrava sua expressio organizacional

acabada. segundo um dEsenho semelhante ~ prisioy com seus

espaços de segregaçio, mas tendo como centro o ulocal de

chamadau, ponto de visibil idade do interno (ANEXO 111).

A distribuiçio desses campos segUE um crit~rio geogr~fico~

Dachau ao sul, Buchenwald no centro e SachsEnhausen ao

norte. O ~ltimo dos campos. LlchtEnburg destinava-se ~s

mulheres, sendo substitu{do nessa funçio pelo campo de

RavensbrUck Em maio de 1939.

ESSE processo de uracional izaçiou reflete muito bem a nova

economia de podEr instalada: rentabilidade do campo est~

segundo um padrio central izado. que

tende a concentrar na c~pula (Inspeçio dos Campos), a gestio

das principais dimens~es envolvidas na operaçio dos campos

(36). O campo ficou reduzido a uma dimensio executiva, em um

duplo aspecto: sobre o contingente de detidos decidia a

pol{cia pol(tica E sobre o regime de tratamento, a Inspeçio

dos Campos.



23

Por sua vez, essa dual idade no controle dos campos seria

questionada pela paI icia pol itica, que pretendia manter a

A polícia politica desencadeou uma campanha de den~ncias

sobre a situaçio "cadt ica" nos campos, visando com isso

desestabil izar a posi~io da Inspe~io (37).

Himmler. no entanto, nio cedeu, provavelmente devido ao

introduziria na "99", em

favor da irea pol icial. O campo nio deveria servir apenas ~

policia política, mas ~ corpora~io como um todo.

Além do mais. a subordina~io do campo ao segmento policial

era uma questio delicada. na medida em este ainda

apresentava um caráter estatal. Corria-se, entio, o risco de

uma incorpora~io do campo ~ ldgica burocrit ica clissica.

enquanto nio ocorresse a efet iva transforma~io da

Administra~io.

Outra fonte de quest ionamento teria origem externa ~ "99",

coincidindo com a mais baixa lota~io dos campos, no inverno

de 1936/1937, com cerca de 7.500 detentos. Com o regime já

consolidado, os campos apareciam como algo extravagante.

levando ~ emissio de uma circular da policia politica, com

recomendaçio para o uso moderado da custddia protetora. Isso



para nio levar essa medida ao descrédito, j~ que exist iam

esforços no sentido de sua erradicaçio (38).

o pl-:~r'íod() se en cerr ou com efetiva

inst itucional iza~io da no campo policial,

principalmente diante do Judici~rio. No en t an t o , ,:\ uma

administraçio paI ít ica

correspondia uma tradu~io operacional, na medida em que o

referencial de atua~io da pol ícia ainda estava voltado para

os opositores políticos. De mais a mais, a estrutura da

policia alemi a partir de 1936 ainda refletia a antiga

divisio de trabalho. separando, por' (7:")':E'mplo,

políticos e os criminais.

Esse era entio o desafio que se colocava,

conseguir expandir esse conceito operacional, enquanto

suporte para a nova concepçio pol (t ica, de gestio social

ampliada.

c)<:; basge; pi:-\ra lAma "adm;n;si"radiÇ) po1 a ;ça"

Apds a unifica~io de toda a pol íeia, sob a direçio de

Himmler, e a reorganiza~io da políCia criminal, em 1937, foi

desencadeada uma a~io visando deter deI inqUentes habituais

(39) •



Com essa mEdida alteravam-se os fundamentos da pol(tica

criminal vigEnte, no que se rEferia ~ vigilincia dos

Egressos do sistEma penitenci~rio e ao sentido da prevEn~io

de crimes. A ldgica que introduziu a custddia protetora

tamb~m SE apl icava agora aos dElinqUEntes. em tErmos dE um

combate prevent ivo aos deI itos A partir das

objE~Bes lEvantadas pelo Judici~rio. qUE via sua competincia

esvaziada. foi elaborada uma regulamenta~io PElo Minist~rio

do IntErior. dispondo acerca da qualifica~io desse

delinqUente habitual ou profissional F das condi~Bes de

aplica~io da medida detentiva. Desde j~. Ela tamb~m inclu(a

a possibilidade de pessoas qUE "por sua conduta marginal

oferecessem perigo ~ colet ividade" (40).

a cust6dia protEtora podEria servir como

justificativa para essas deten~Bes. desde que se ampl iasse o

entendimento aCErca da conduta voltada contra o Estado. No

entanto. a cria~io dessa nova categoria PErmit iu real izar

com maior clarEza o dEslocamento do eixo de invest imento, do

Estado para a sociedade. Ao inv~s de manter apenas a imagem

do opositor pol (t ico que. de certa forma. era uma categoria

inc6moda, na medida em que revelava a dissidincia. dando-lhe

exatamente o qualificativo Upolrtico". a nova medida faria

referência ao "elemento prejudicial", voltado contra o povo.

vale dizer, contra a sociedade.



A polícia polít ica ji havia desenvolvido a categoria

genérica dos "prejudiciais", dist inguindo 05 pol ít icos e 05

nio-pol(t icos. Quanto aos ~ltimos fica patente a inspira~io

policial na defini~io das diversas categorias:

vagabundos, ciganos, preguiçosos, desocupados, prost itutas,

alcodlatras, briguentos, infratores de normas de trinsito,

psicopatas e doentes mentais" (41).

Merece registro, no entanto. a circula~io dos efeitos da

denominaçio de uma categoria para outra, na me d ida em qUE-

fazem parte do mesmo gênero. Um dirigente part idirio tornou-

se tio "prejudicial" como qualquer membro das categorias

marginais indicadas. Por tr~s dessa no~io encontra-se a

a s oc Led ad e €" uma planta~ão, amb a r::.

necessitando "limpezas" pt-~rideiic as para SE.'U

desenvolvimento (42). Ne sse momen to i$sO significava uma

segrega~io nos campos, mas com o acirramento da repressio,

especialmente quando do início da guerra, em ,:\

Ulimpeza" social

esp ec ia l" dado

comp 1emcn tad a pelo

vale

"tratamento

aos

pert inincia a esses grupos conduzia muito rapidamente ao

extermínio físico.

Em 1937/1938 definem-se, então, novos grupos no interior dos

campos, além "p o l ít i c o s " • os de 1 inqi.iente!:;

profissionais ou habituais e os marginais em sentido amplo.

Para diferenci~-los sio criados elementos de identifica~ãor



triingulos de pano com cores prdprias para cada categoria.

costurados na roupa do det ido.

Com a anexaçâo da ~ustria, em março de 1938. a ocupa~âo dos

T c hec os 1C)V,:\q U i a T

respect ivamente em outubro de 1938 e mar~o de 1939. começam

também a ser incorporados. a part ir da a~âo pol icial. novos

c on t i n s en t e s , a mesma ldgica v~lida para a

Alemanha. Ocorre nesse per{odo uma expansio numérica de

c amp o s , com a constru;âo de FlossenbUrg e Mauthausenr

elevando-se o n~mero de detidos para cerca de 25.000 pessoas

(43) •

Nesse momento começa também a ganhar peso o critério

econBmico associado aos campos. Este repercute tanto na

local iza~âo geogr~fica dos mesmos, como também para orientar

as a;8es em seu interior.

Essa mudança foi fruto de uma outra 1 inha de invest imento da

nssn. visando fortalecer econBmica e financeiramente a

corpora~âo. permit indo.

manobra pol{tica (44).

uma maior margem de

Inicialmente a atividade econBmica estava voltada para a

c on s t r uc âo c i v i 1 olar ias).

posteriormente a prodl.1~âo de material de interesse mil itar.
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A reserva desse espa~o econ8mico, a part ir de 1938. exigia a

mobil izaçio de

seria poss{vel

uma for~a dE trabalho significat iva, o que

mediante uma ocupa~io produt iva para oe-
det idos (em especial os vpol (t icosV) e acont ingentes já

incorporaçio de novos contingentes, unia mobilizáveis, por

qualquer razio, pela livre iniciativa" (45). Eis a{ o espa~o

para os deI inqUentes e os marginais.

Essa linha de investimento nio significou, no entanto, uma

mudança de racionalidade no sistema. pois a ldgica qUE

norteia a atividade nio ~ o lucro. Da{ a baixa produtividade

obt ida, que se coaduna com o tratamento dado ao internOr qUE

~ qual ificado como vescdria". Nota-se, at~ 1942, um processo

de exterm{nio pelo trabalho, fazendo o interno trabalhar at~

a exaustio (46). A cont inuaçio da produçio era assegurada

pelo afluxo dE novos cont ingentes, que ficava na depend~ncia

das medidas paI iciais.

Com o in{cio da guerra. em setembro de 1939, ocorreu uma

radicalizaçio por parte do aparelho policial, elevando o

contingente ~ disposi~io dos campos. Este tamb~m foi

engrossado pela part icipaçio cada vez maior de estrangeiros.

à medida em que os diversos pa{ses foram sendo ocupados.

Já desde o final de 1938 e o in{cio de 1939 ocorreu uma

deteriora,io das condiç~es dE vida e alimentaçio nos campos,
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dos internos (47). A morte deixava de ser um evento

individualizado, para se tornar estat{stica. Se para o

per(odo de 1937 a 1939 o risco era dado pela pert inincia a

um determinado grupo - mortal idade proporcional à chegada ao

campo, j~ a part ir de 1939 a influincia maior era dada pelas

condi~~es gerais de vida no campo - mortalidade proporcional

às esta~~es do ano (48).

Os campos criados no per{odo 1938-1940 (ANEXO I) foram

estruturados de modo a possibilitar a apropria~io de um

excedente econ8mico gerado pelos internos. Na verdade. desde

o inicio da guerra, a Inspe~io dos Campos se voltou cada vez

mais para essa util iza~io produt iva dos internos. muitas

vezes em estabelecimentos da prdpria USSU, sendo este um dos

crit~rios para a eventual

sistema (49).

incorpora,io de um campo nesse

No in{cio de 1941 foi feita, pela USS", uma classifica,io

dos campos subordinados à Inspeçio. Esta diferenciava as

condi~~es de vida nos campos, a part ir dos "atributos" de

seus internos, medidos em termos da culpa e da chance de

recupera,io. Vale dizer, inst ituiu-se um mecanismo

estrat ificador que. em ~lt ima an~liser definia as chances de

sobrevivincia dos diversos grupos de internos.

Definiram-se quatro grupos, tendo nas extremidades Dachau

(melhor condi,io de vida F de trabalho) e Mauthausen (com



evidincias de aniquila~io pelo trabalho). Por sua vez, essa

hierarquiza,io est~ relacionada com as categorias, também

"pol ít iCOl:;" F delinqi.ientes

habituais, marginais e estrangeiros, em ordem crescente de

os campos j~ nio possuem mais a mesma natureza, tal como

ocorria em 1937, quando o critério b~sico de inclusio no

campo era a proximidade geogr~fica da unidade pol icial

respons~vel pela deten~io. j~ que as condi,Ses de vida eram

muito semelhantes e a popula,io era bastante homoginea.

Do ponto de vista das condi,Ses de vida, desde o inverno de

:1.9~19/:l. 940, si t uacão dos i n t er n o s

significativamente, com uma constante do

extermínio, pela fome, pelo trabalho ou, a part ir do verio

de 1941, me d iant (~ •..."\

encaminhados para outras medidas

anal isadas no prdximo capítulo, j~ no contexto do extermínio

e m ma s s a ,

Com a crescente ampl ia,ic do nümer o de

concentra~io, principalmente ,:\part i r

nio possuía mais PEssoal para cobrir diversas ~reas do

campo, em especial a administra,io e o setor de sa~de

(enfermaria). Com isso, os internos se apropriaram de parte

da tecnologia de gestio dos campos, chegando a desenvolver

técnicas que circularam para mais de um campo. Isso ocorreu,
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P OI" e~·:<-~mp1o r em rela~io ~ higiene nos campos, apl icando-se

em Auschwitz m~todos desenvolvidos em Dachau (51).

r.H:upaç:io n a

pos!.:;ibilitl:wa o c on t r ol €:~ de nov as en t I" a d a s €:'

remanejamentos, de grande vaI ia para um melhor domínio de

variáveis significativas para a sobrevivência no campo:

alojamento, aI imenta~io e trabalho.

o campo se tornava uma organiza~io complexa do ponto de

vista do s eren c i amcn t o , fazendo com que aumentasse a

interdependência entre a USSU e os

transformada em fonte de corrup~io.

internos, muitas vezes

Nesta etapa de desenvolvimento ficaria c1ara a dist in~io

entre o gerenciamento do campo de concentra~io, real izada

pt'l,:\Insp€:~~~,o d os Campo!:;,

real izado pela pol {cia PDl {t ica. Os campos já passavam a ter

outras final idades, niD sendD mais redutíveis ~ custddia

protetora. Para o campo passaria a ser

c:ontrDladD como qualquer outra instincia social onde tamb~m

era necessária a vigilincia e a ident ifica~io dos movimentos

pol {t i c os ,

No final de 1941 e início de 1942 a popula~io dos campos

estava pr6xima de 100.000 pessoas. Quanto ~ interven~io da
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campos, o caso da

Sachsenhausen em 1944 i exemplar (52).

Ao lado dEsse sistema de campos gerenciado centralmente,

existia nos territórios ocupados uma mult ipl icidade de

outros campos. Normalmente se destinavam a abrigar

trinsito ou refugiados, ,as atividades

produt ivas de alcance local ou ~ detençio de opositores,

reais ou presum{veis (53).

A expansio territorial trouxe consigo o problema da

incorporaçio pol {t ica e econ6mica de novas populaç~es,

acoplada ao desencadeamento de aç~es visando a el iminaçio

dos grupos tidos como indesej~veis. Esta se deu

principalmente no Leste, seguindo a lógica da uadministraçio

pol (ticau j~ implementada, na própria

Alemanha.

Nos territórios ocupados sua viabil izaçio foi facilitada

pela ausincia da burocracia policial judici~riay

deslocando-se os confl itos para outra instincia. Nesse novo

contexto, a disputa ocorria com a administraçio militar e

civil desses territórios. No Leste, esta ~ltima geralmente

era dirigida por nacionalsocial istas com uma trajetória

1 igada ~s quest~es raciais. i f~cil perceber o embate desses

agentes. ainda mais que essa tambim era uma I inha de



invest imento da "SS", nesse momento reforçada pelo braço

po1 icial da corporaçio (54).

(~uando da invasio dos territdrios do Leste - em especial a

Pol6nia e a Uniio Sovi~tica, acompanhavam as tropas da

"Wehrmacht" os "grupos de açio da "Sipo" e do "SD"" (55).

efE'tivos pol iciais. EstE's se dE'stinavam a

idE'ntificar os "inimigos" e promover sua "neutralizaçio", E'fi

um procE'dimento sum~rio. Para tal adotavam como uma das

formas de atuaçio a el iminaçio f(sica, além do

internaçio em campos dE' concE'ntraçio.

Quando da invasio da Po18nia, em 1939, seguindo a diretriz

no sE'ntido de inviabil izar o SE'U rE'ssurgimento

enquanto entidade pol it icamente organizada, foram afastadas

ou eliminadas parcelas significativas da elitE' intE'lE'ctual E'

ir iam .:d: ing ir envergadura quando da

invasio da Uniio Soviét ica, em junho de 1941. pois a partir

da; a gUE'rra "ideoldgica" E'ncontraria SE'U maior significado:

ofensiva conjunta contra o juda(smo e o bolchevismo. Nesse

con t E~~do c C)JUC) ;:-\'1 vos os

"funcion~rios comunistas", os "inferiores asi~t icos", o s

"ciganos" E' os "judE'us" (57).
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de ~ uaç,ao r const ituindo um grupo-tarefa

transitdrio durante a campanha militar, em seguida se

inst itucional izaram, sendo suas atribuiÇ.ffes assumidas por

unidades p01 iciais PErmanEntEs, com competfncia territorial

delimitada.

Estas se subordinavam ao dirigEnte p01 icia1 da

que funcionava como dirigente regional da

Em ESPEcial nos territdrios

ocupados. Como tal devEria SEr o ElemEnto dE integraÇ.io

na árEa. Com isso SE pretEndia evitar a vErticalizaç,io da

USSH. qUE a tornava frágil a n(vE1 local e regional. quando

confrontada com as dEmais forÇ.as pol (ticas presEntEs (58).
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o desenvolvimento dos campos no per iodo 1942-1945 precisa

ser anal isado tendo como referencial o fato de que a

Alemanha estava travando duas guerras paralelas. Uma seguia

o padrio cl~ssico, com um exército nacional, uma pol it ica de

ocupa,io militar e a mobil iza~io de recursos a nivel da

sociedade, no esforço de produ~io de material b é l ic:o. A

outra se orientava pela ldgica da uadministra,io politica",

visando o reordenamento social amplo de uma série de

territdrios ocupados e da prdpria Alemanha,

emprego das unidades pol iciais.

mediante o

Para os campos de concentraçio pode ser observada.

partir do final de 1941, uma dupla tendência. De um lado, a

necessidade de mobilizar a for~a de trabalho necess~ria ao

esfor~o de guerra e, o desencadeamento de a~~es

visando a el iminaçio dos grupos tidos como indesejáveis.

() p<:;fQrlj"n PI,onell!t" j yo

o fato de ser colocaela a produçio de material bél ico como

obJet ivo fundamental levantava um problema para a "SSU. Pelo

seu papel ele policia, ela exercia um razo~vel controle sobre

a populaçio dos territdrios ocupados, com ampla capacidade

ele incorporar esse contingente aos campos.

continuava a sel~ r e,:\ 1 i zado pc:w categorias pol iticas,

seguindo a mesma ldgica da atividade policial ant f:.'I~ i cw.

Prendia-se, por exemplo. em virtude de vadiagem e sabotagem
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e nio segundo enunciados econ8micos (59). Mas, na nova

conjuntura, nio se justificava mais o emprego dessa for~a de

trabalho nas at ividades usualmente real izadas nos campos.

Data do in{cio de 1942 o reordenamento da administra,io

p~bl ica para o esforço de guerra. Coloca-se a{ a cria~io do

Minist~rio de Armamentos. sob Speer. e a nomea~io de

9auckel, que recebeu plenos poderes para mobilizar

trabalhadores estrangeiros. visando sua integra,io

economia de guerra alemi (60). No interior da "99" ocorreu

uma reformula,io ampla. criando-se um novo departamento de

economia e administra,io ("WVHA")y a 16 de mar~o de 1942.

Esse departamento resultou da agrega~io de trfs setores.

anteriormente separados~

or~amento e constru,~es

- economia e administra,io

inspe~io dos campos de concentra~io (61).

A Inspe~io dos Campos ficou, dessa forma, vinculada ao

esfor~o econ8mico. Por sua vez, essa orienta~io tamb~m

repercut iu diretamente na forma de relacionamento dos campos

com a Inspe~io. A cada unidade da Inspeçio correspondia uma

área do campo. que recebia diretamente as

drgio central.

instruç~es do

o esquema abaixo evidencia isso~
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Inspgçio Campo

a} administra~io central

b} uso produt ivo dos internos

a) comando

b) respons~vel pelo

trabalho dos internos

c} médico do campo

d) chefia da

c) sa~de

d) administra~io dos campos

administra~io

o respons~vel pelo trabalho dos internos anteriormente

ficava subordinado ao dirigente do campo de custddia. na

medida em que a apropria~io econ8mica do trabalho era muito

restrita. A se~io paI {tica continuava vinculada ~ UOestapou

(62).

A prioridade concedida ao esfor~o de guerra transferiu a

for~a de trabalho confinada nos campos para as ind~striasy

na medida em que estas nio se dispuseram a deslocar sua

tecnologia para o interior nos campos. Prevaleceu a ldgica

empresarial. para frustra~io de Himmler, que via a

possibil idade da montagem de uma infra-estrutura industrial

para a USSU, a partir do trunfo representado pelo controle

da for~a de trabalho dos internos (63). Do ponto de vista

organizacional, a conseqUincia foi a mult ip1 ica~io de campos

de trabalho externos, vinculados a um campo de referincia.

Em FlossenbUrg, por exemplo, em 1942. 6 campos

externos, n~mero que se elevou para 17, em 1943. depois para
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1945, a 92 campos auxil iares

(64).

Nesse contexto. a at ividade principal estava relacionada ao

gerenciamento dessa força de trabalho. em termos de sua

alocaçio7 o que exigia um acompanhamento quantitativo e

qualitativo dos profissionais dispon{veis (65). Este era um

recorte inédito para os campOS7 surgindo a partir das

demandas da ind~stria. que nio poderia se contentar. dado

seu grau de desenvolvimento tecnoldgico. com a mio-de-obra

tosca e indiferenciada dos campos (66). Nessa nova ldgica. a

classificaçio anterior derivada da

bastava. Agora. os deslocamentos seriam ditados pelo uso

produtivo do interno. levando a uma flutuaçio da populaçio

nos campos. de acordo com a necessidade regional e local de

mio-de-obra (67). A cessio dos internos envolvia negociaçio

entre a empresa interessada e o campo de concentraçio mais

prdximoF mas a decisio passava pela Inspeçio dos Campos.

consultados o Ministério dos Armamentos7 que avaliava a

oportunidade. F Himmler7 que resguardava o interesse da

decidindo de acordo com a rentabilidade de um

determinado empreendimento para a corporaçio (68).

Evidente que a essa mudança de dtica encontrou os dirigentes

F quadros dos campos despreparados. uma vez que sua

concepçio de trabalho dos internos havia sido montada em

outro contexto, para outra finalidade. Praticamente todos os
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dirigentes dos campos foram formados nas disposiç~es

aplicadas em Dachaun Uma boa parte deles cumpriu. inclusive.

alguma funçio nesse campo. que marcou o in{cio de muitas
carreiras de membros da uSSn (69). Da{ a emissio de uma

s~rie de normas (proibiçio de maus-tratos aos

etc.) a viabil izaçio de uma s~rie

internos.

medidas

administrat ivas (contrataçio de administradores

assessorar o comando dos campos. circulaçio dos dirigentes

entre os campos, dentre outras), dEst inadas ~ viabil izaçio

dESSE novo modelo (70).

Nesta etapa ocorreu um aumento significativo no n~mero de

internos, est imando-sE para agosto dE 1943 cerca de 220.000

presos e para agosto de 1944 algo em torno de 520.000

dEtidos. na sua maior parte estrangeiros (71). Ao incremento

quantitativo correspondeu uma simpl.ificaçio dos

prOCEdimentos de detençio, descentral izando-se em boa medida

a execuçio (72).

A elevaçio da mortalidade ap6s o in{cio da guerra e a

crescente incorporaçio de estrangeiros alterou os

procedimentos burocr~t icos de registro de 6bito, outro

indicador. bastante significativo, da mudança registrada nos

campos. O atestado de dbito individual foi substitu{do pela

relaçio nominal ou, dependendo da qual ificaçio do det ido.

por uma enumeraçio quant itat iva. O corpo, antes encaminhado
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aos familiares. passava a ser cremado no campo dE

concentra~âo (73).

Ao lado da mortal idade provocada pelas condiç~es de vida no

campo. periodicamente eram el iminados os internos

incapacitados para o trabalho. o que foi muito significat ivo

em Auschwitz. dada a infra-estrutura dispon(ve1. montada

para as aç;es de exterm(nio em massa (74).

Os campos de concentraçio const ituem. nessa etapa. uma forma

de organiza~io social razoavelmente complexa. onde a

qualificaçâo principal do interno nio decorre mais de sua

pert inincia a um determinado grupo. mas da sua inclusio na

sociedade do campo.

"ant igos". dependendo do seu grau de habil idade no manejo

das condiç;es de sobrevivgncia (75).

o papel dos internos na gestâo dos campos tambtm seria

fundamental nesse per(odo. A desenvolveu. a part ir da

absoluta falta de quadros. uma estratégia de controle

baseada na supervisio da vigilincia e na delegaçio

administrat iva. ficando apenas com a direçio e controle

geral das atividades.

No que se refere ~ utilizaçâo produtiva. essas foram as

principais caracter{sticas dos campos no per(odo. com
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destaque para as formas de coopera~~o entre a

internos.

Q extermínio em massa

Quanto ao extermínio. sua real iza~io decorreu do projeto

nacionalsocial ista, baseado numa concep~~o racial.

A dinimica do regime nio é propriamente baseada num

"conceito" de raça, mas na incorporaçio de uma 16gica que

diferencia os "~teis" dos "in~teis"y tornando os ~lt imos

supérfluos. I iberando-os para o extermínio.

o exemplo da ~rea de ra~a e coloniza~~o da "SS" é muito

ilustrat ivo, pois evidencia o esvaziamento da categoria

racial quando a necessidade de recrutar novos cont ingentes

era mais premente que o ideal purista (76).

Importa, entioy anal isar como se construiu essa inut ilidade,

que nio possui uma mesma raiz ou um mesmo processo de

constitui~io.

A primeira iniciat iva de extermínio sistem~tico foi

desencadeada logo apds o início da guerra. em 1939. Esta

abrangeu asilos e institui~~es de caridade, el iminando-se os

diversos internos em locais especialmente adaptados para

essa final idade (77).
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Sua ldgica, Em larga mEdida. deriva de uma racional idade

midica acoplada a um critirio econBmico. Em qUE os doentEs

uincur~vEisu foram mortos. posto qUE em nada contribu{am

para a produ~io social.

Denominado Uprograma de Eutan~siau. foi intErrompido Em

agosto de 1941. apds uma s~rie dE protestos. com destaquE

para a participa~io da Igreja, que tinha forte presen~a

nesse tipo de organiza~SEs.

AntES dessas a~~es serem interrompidas. essa infra-estrutura

j~ havia sido ut iI izada para el iminar, de forma espor~dicay

internos uselecionadosu no interior dos campos

concentra~io (78). Dessa forma, alim do risco a que estavam

submetidos pelas prec~rias condi~~es de vida nos campos

associada a um trabalho extenuante,

expostos a esse nova eventualidade.

os detidos ficavam

Isso representou urna mudan~a dE qualidade na dinâmica dos

campos. pela introdu~io de novos agentes e de urna outra

ldgica. Em especial o argumento midico. qUE atingia os

segmentos antES qual ificados como de Udif{cil recupera~iou.

transitando agora para a categoria de uirrecuper~veisu,

quase sempre tendo corno desfecho a morte das pEssoas

abrangidas.
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Como j~ apontado antes, desde a invasio da PolBnia, diversas

unidades po] iciais, constitu{das sob a forma de Hgrupos de

transformados em un i d ad es

adotavam como uma das formas de atua~io a elimina~io f{sica

daqueles ident ificados como indesej~veis"

Essas aç5es foram bastante ampliadas quando da invasio da

Uniio Sovi~tica, em junho de 1941, at ingindo especialmente

os judeus 1~ residentes. Em pouco meses. até o in{cio de

1942, foram fuzilados cerca de meio milhio de pessoas (79).

J~ no final de 1941, começaram a ser efetuados experimentos

com gás, visando modificar a tecnologia do exterm(nio. Para

incorporada parte da equipe envolvida nas a~5es detal foi

Heutan~siaH, descontinuadas pouco antes.

Até esse momento, as aç5es de extErm{nio dE jUdEUS se

restringiam basicamente aos territdrios

especial na Uniio 80viét ica.

Na Alemanha, em que pese o ant i-semit ismo de Hitler e de um

grande n~mero de dirigentes do Part ido Nacionalsocial ista.

foi adotada, até 1941, uma pol (t ica de exclusio dos Judeus

d a vida pl.Íblica. SEm incluir o assassinato.

restringia a casos espor~dicos (80).
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No per{odo de 1933 a 1939 a ênfase foi em uma pol {t ica de

emigra,io, procurando-se, apds o in{cio da guerra, de 1939 a

1941, algum tipo de solu~io territorial, que se traduzia na

deporta~io dos contingentes para o Leste.

Foi exatamente no final de 1941 e in{cio de 1942 que essa

pol{tica sofreu uma inflexio, que viria a ser caracterizada

como nsolu~io finaln e se traduziu na el imina~io sistem~t ica

dos judeus na zona de influincia alemi da Europa.

Nessa transi~io i que a nSSn passou a desempenhar um papel

significativo, com a mobil iza~io de seu aparato policial.

Este assumiu a responsabil idade pelas deporta~5es.

deslocando os judeus de toda a Europa para a PolBnia, em

cujo territdrio foi estabelecida a rede organizacional para

viabilizar o exterm{nio em massa.

No campo de Auschwitz, a prepara~io para o exterm{nio

come~ou em agosto de 1941, sendo efetivadas as primeiras

experiências com o g~s em setembro. Ao longo do per{odo de

1942 a 1944 este campo funcionou ininterruptamente, tendo

alcan~ado plena capacidade operacional por volta de junho de

1943. As diretrizes para essa a,io partiam diretamente de

Himmler, sendo feita a articula~io com a pol{cia pol{tica,

respons~vel pela deporta,io dos judeus (81). Dada a natureza

ao mesmo tempo voltado ao trabalho e ao

exterm{nio, ocorria, quando da chegada dos transportes, a
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Nsele~ioU, com a final idade de separar as pessoas aptas para

as atividades produtivas, sendo as demais conduzidas

diretamente ~s cimaras de g~S (82).

No in{cio de 1942 foi desencadeada a Nopera~io Reinhard",

com a finalidade de exterminar os judeus remanescentes na

Po18nia. Quem recebeu a incumbfncia foi o dirigente pol icial

da ~rea, Globocnik, que contou com a assistfncia do pessoal

respons~vel pela

Para

instala~io das cimaras de g~S da

tal, foram constitu{dos trfs campos

(Belzec, Sobibor e Treblinka) e utilizado um campo j~

instalado, como sendo de concentra~io (Lublin/Majdanek). A

ldgica desses campos estava voltada para o equacionamento do

exterm(nio f{sico. que envolve muito mais aspectos

log{sticos (transporte dos judeus at~ o campo) e de

processamento das chegadas (exterm(nio). Foram eles

verdadeiras Nf~bricas da morte" (ANEXO IV), just ificando-se

sua existfncia pelo tempo de dura~io do exterm{nio. Como

organiza~io tempor~ria. eles foram

sendo gradativamente desmantelados, ~ medida em que sua

missio se completava (83).

Q final

Os ~ltimos meses nos campos de concentra~io foram marcados

pelo crescente caos log{sticc e administrativo. As ccndi~ges

de vida dos internos sofreram um agravamento significat ivo,
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especialmente quando diversos campos foram sendo

desmobil izados. ~ medida em que a frente de batalha se

aproximava deles. Os internos eram. entio deslocados para os

campos remanescentes. por sua vez j~ saturados.

A esta altura. a diretriz era a de apagar os vest (gios de

todas as atrocidades cometidas, com a destrui~io de arquivos

e das instala;ies comprometedoras. Nos campos de extermínio

da Noperaçio Reinhard" todas as instala~ies foram demol idas,

inclusive, desenterradas as vítimas. para serem

novamente cremadas, reduzindo-se os ossos remanescentes a p6

Para os dirigentes da "SS" os campos passavam a ser um

incBmodo e o que era pior. nio havia maneira de desat iv~-

los. dada a precariedade da situa~io e o enorme n~mero de

internos. Ao final da guerra, em 15 de janeiro de 1945.

cerca de 715.000 pessoas estavam internadas, contando as

unidades de guarda da "SSN cerca de 40.000 membros (85).

Himmler se valeu da 1 ibera~io de internos dos

campos, como sinal de boa-vontade. para entabular

nEgocia~ies com as potências ocidentais (86). Esse SEria o

~lt imo trunfo,

Alemanha.

logo superado pela derrocada militar da
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Com a gradativa 1 ibertaçio dos campos. novas real idades

começaram a emergir.

De infcio, cumpre assinalar que, com o final do sistema dos

campos, a unidade da experiência concentracion~ria nio ~

mant ida, ou seja,

nacionalidades,

os recfm-libertados se desagregam em

agremiaçies pol{ticas ou outros

agrupamentos, procurando reconstruir a identidade perdida

(87). Esse fato fornece a exata medida do processo de

Uconstru~io" levada a efeito nos campos, que deixa de ter

sent ido em um novo contexto.

~ desmobil iza~io dos campos nacional-social istas seguiu

imediatamente a disputa pela "verdade" sobre os fatos. De um

lado, o oficial de informa~ies norte-americano assinalaria

como a organizaçio comunista clandestina atuou em proveito

prdprio, prejudicando os demais internos (88). De outro, 05

russos incitavam os ex-internos denunciar os

colaboracionistas (89).

Para 05 deI inqUentes comuns, o fim do primado da "88" nio

significou a 1 ibertaçio. pois eles seriam reenquadrados e

dependendo de sua situaçio processual. poderiam retornar ~s

prisies (90).
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Para os dirigentes e guardas da nSSn remanescentes restaria

apenas a condenaçio. apds o sacri~icado cumprimento de uma

missio ingldria (91).

Nesse contexto p01 {t ico é que se coloca. também hoje. a

quest~o da memdria e do esquecimento desses eventos (92).
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CAPiTULO 111 - OS CAMPOS DE CONCENTRAÇZO NACIONAlSOCIAlISTAS

EM PERSPECTIW~

BIBLIOTECA KARL A.o BOEDECKER



A hist6ria dos campos de concentra,io nacionalsocial istas.

tal como apresentada nos capítulos anteriores, indica, antes

de mais nada, um caminho bastante tortuoso para a afirma~io

desse modelo organizacional.

T(~rá sido essa traJet6ria t{pica de um processo dE

matura~io, ou será que ela revela algo de mais substancial,

qualificando os agentes e o pr6prio regime que dele se

h en eF i c i ava ?

Terio sido a improvisa~io, o desajuste e muitas vezes a

disfuncional idade partes integrantEs do modelo e nio apenas

percal~os na sua evolu~io?

Para tentar responder a essas indaga~~es, se faz

inicialmente, uma discussio sobre qual a novidade que o

sistema de campos trouxe para a sociedade alemi da ~poca. Em

seguida se tentará entender essa traJet6ria dos campos,

para, ao final, deixar registradas algumas reflex~es sobre

os campos de entio e seu significado no momento atual.

SelECionar F Extirpar

A imp Iant aç:~~o da p o l f c i a pol {t: i c a E.'

c on c en t r a c âo , in ic i a 1mente na A Iemanh a n o s

territ:drios ocupados, estabeleceu os fundamentos para uma



nova modalidade social, com profunda

repercussio no Estado e na Administraçio P~bl ica.

No momento anterior, pode ser constatado um mecanismo de

enquadramento da populaçio com caracter(sticas burocrát icas,

tal com definida por Weber, ou disciplinares, na perspect iva

de Foucault. Nesse caso, o investimento se volta para a

inclusio e o enquadramento da populaçio, o que gera uma

multiplicidade de organizaç3es, com um forte investimento

nos indiv(duos.

Ao mesmo tempo, sio estruturadas áreas de conhecimento em

torno deSSE aparato discipl inar, abrangendo as várias

dimens3es da vida social: fábricas, escolas, pris3es,

hospitais, respectivamente como para a

administraçio, a pedagogia, a criminologia, a medicina, e

assim por diante.

Essa burocrat iza~io é colocada em xeque pela Nadministraçio

pol(tica" preconizada PElo novo regime que se instala em

1933 na Alemanha. especialmente a partir de seu n~cleo

pol icial, associado aos campos de concentraçio.

o que o campo evidencia com toda a nitidez é exatamente a

descartabil idade dos indiv(duos e grupos, acompanhada pela

erosio das categorias te6ricas e dos enunciados que atuam no

sent ido de forjar suas ident idades.



53

Desqual ifica-se todo um conjunto de enunciados.

~ltima anilise. esvazia regras gerais de constru~io de

enunciados. Criminosos. doentes. marginais. políticos

profissionais se transformam todos em Ue]ementos nocivosu•

o edifício da racionalidade. conjunto de espa~os

inst itucionais F enunciados cientificos. desmorona diante da

simpl icidade do argumento pol icial. que encontra eco em

outros espa~os sociais. Estabelece-se uma linha de

continuidade entre as iniciativas policiais e aquelas

geradas por outros agentes nacionalsocial istas. reafirmando

as características do novo regime.

Nesse sentido. o campo pode ser visto como grande

laboratdrio que demonstra a maleabilidade e o cariter

supérfluo dos individuos. concep~io essa que se pretende

aplicar a toda a sociedade.

De uma Sociedade Disciplinar se transita para uma Comunidade

caracteristica mais marcante. Predomina ar uma ldgica

bin~ria simples: os fortes e os fracos. os inseridos e os

excluídos. os aptos e os inaptos.



o (der e Q Moyimento

I::. Ss €-~ me c an i s mo T e m iil t Lma

seleçio t a chave para conseguir isso. Seu funcionamento, no

entanto, depende das conveniências e do

c~lculo estratégico em cada momento. desempenhando a( o

L{der um papel fundamental~ sob um terreno movediço, cabe a

ele sinalizar rumos e orientaç8es.

Isso, no entanto nio significa que ele detenha o poder

sucesso depende de como conduz dinamicamente

as contradiç8es e os conflitos presentes. Ele se depara com

'1 im i t E~S c on c r et O~:;, do invest imento permanente na

erosio de todas as categorias. num processo de esvaziamento

l n s t Lt uc i on a l ;

A seleçio aparece, portant:o. como uma esco'1ha, uma opçio.

uma decisâo uad hocu e nio como um processo em que o,::.~

indivíduos ou grupos sio favorecidos na reproduçâo, segundo

algum mecanismo inst itucional izado.

A escolha nio ~ perene, a princípio nio h~ eleitos, a opçâo

se faz a cada momento, dependendo da correlaçio de forças

mais que a ideologia - superioridade racial,

por exemplo - procure evidenciar o contr~rio"



55

o carisma do L{der nio se institucional iza. Por mais fi~is

que sejam seus seguidores7 e este era o caso de Himmler e da

nenhuma garant ia de manutençio de seu

o equ{voco do segmento pol icial da

poderia desempenhar esse papel de equil{bri07 dest inado ao

Apesar de sua central idade e da contribuiçio

relevante para viabilizar o novo regime7 paradoxalmente ele

era apenas mais uma inst ituiçio a compet ir na busca de

espaço. Isso se verifica claramente , .nos varlos conflitos que

se estabelecem quando das iniciativas da pol {cia pol {t iean

Diante dessa constataçio, para que seu papel no regime

subsistisse foram necessários várias outras iniciativas7

para manter a visibil idade e a relevincia de sua

contribui~io.

Isto explica seu invest imento na questio judaica e na

produçio para o esforço de guerra, áreas que ganharam

central idade na etapa final da guerra.

Para tal7 ut il izaram os trunfos que dispunham, no caso os

campos de concentraçâo, com tecnologia acumulada

anteriormente. Eram instalaç5es afastadas7 prdprias para o

desenvolvimento das aç5es que se pretendia empreender, e

muitas das dimens5es operacionais do exterm{nio já haviam
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sido EXPErimentadas. como o destino a SEr dado aos corpos

das vitimas, por EXEmplo.

Considprac5ps finais

A histdria dos campos dE concentra~io, com todos

invEst imEntos que os acompanham, revela o quanto podem ser

temerários 05 investimentos memorial {sticos.

Se é certo que a experigncia dos campos pode E deVE SEr

apropriada PElos grupos a partir dE seus intereSSES e de

suas necessidades, é prEciso ter muita cautela para qUE isto

nio encubra muitas das dimens5es significativas do fen6meno

dos campos.

Por exemplo, a questio do anti-semitismo nio deve ocultar a

vigincia do processo selet ivo generalizado e SEU impacto. em

Especial o fato de tornar as pessoas supérfluas.

Esse procedimEnto nio visava apenas uma categoria. mas

aplicava-se a todas. é claro. dEPendendo dos trunfos de que

cada uma em particular dispunha, o qUE a tornava mais ou

menos vulnerável em cada conjuntura.

Para a atualidadE, este é um alerta importante, dado que há

uma forte tendência no sentido dE tornar as pessoas

supérfluas. por exemplo a part ir de desemprego estrutural E



tamb~m do r~lat ivismo cultural. qu~ s~ estrutura atrav~s do

enunciado da difErEn~a.
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GLOSS~RIO

Gestapo (Geheime Staatspol izei)
••• Pol(cia secreta do estado

HSSPF (H8here SS- und PolizeifUhrer)
••• Dirigente superior da SS e da pol(cia

Orpo (Ordnungspo] izei)
••• Pol{cia de manuten~io da ordem

Reichstag
••• Parlamento federal

Reichswehr
••• For~as armadas (até mar~o de 1935)

SA (Sturmabteilung)
••• Destacamento de assalto

Schutzhaft
••• Cust6dia protetora

SD (Sicherheitsdienst)
••• Serviço de segurança

SS (Schutzstaffeln)
Esquadras de proteçio

vva (Vorbeugende Verbrechensbekampfung)
Combate preventivo aos delitos

Wehrmacht
••• Forças armadas (ap6s mar~o de 1935)

WVHA (Wirtschafts-Verwaltungshauptamt)
••• Departamento central de economia e administra~io
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ANEXO I - CRONOLOGIA DOS CAMPOS (1937-1941)



CRONOLOGIA DOS CAMPOS

1937 A 1944

CAMPO
ANO 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

DACHAU

SACHSEN HAUSEN

BUCHENWALD (1)

LlCHTENBURG

FLOSSENBÜRG

MAUTHAUSEN

RAVENSBRÜCK

AUSCHWITZ (2)

MONOWITZ (2)

BIRKENAU (2)

NEUEGAMME

NATZWEILER

GROSSROSEN

STUTTHOF I

HERZOGENBUSCH

LUBLlN/MAJDANEK

CHELMNO

BELZEC

SOBIBOR I I

TREBLlNKA r I

vinculado ao WVHA

C=:J vinculado ao HSSPF

Observações: 1) Este campo foi instalado em agosto de 1937, incorporando os detentos do campo de
Sachsenburg (n<Tofigura na relação), que foi fechado em julho de 1937.

2) Campo que integra o complexo de Auschwitz.

FONTE: Buchheim, Hans et alli. Anatomie des ss.sueies. München, DTV, 1979. Kogon,
Eugen et ali i. Nationalsozialistische Massentotungen durch Giftgas; eine Dokumentation.

Frankfurt/M, S. Fischer, 1983.



ANEXO 11 - LOCALIZAÇ~O GEOGR~FICA DOS CAMPOS (JANEIRO DE

1943)
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I

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS CAMPOS - JANEIRO DE 1943

Obs.: as frontei ras indicadas são as de 1937.

Legenda: • campo de concentração
_ campo de extermrnio

Â ..
RAVENSBRUCK••SACHSENHAUSEN •TREBLlNKA•CHELMNO •SOBIBOR

1;.-
MAJDANEK

Â
BUCHENWALD

~FONTE: Zentner, Kurt. IIlustrierte Geschichte des zweiten
Weltkriegs. München, Südwest Verlaq, 1966.

•BELZEC



ANEXO III - PLANTA DE CAMPO DE CONCENTRAÇ~O (DACHAU)
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PLANTA DE CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

DACHAU

1 - Rua principal

2 - Barracões para os detentos

3 - Pátio de chamada
4 - Casa da guarda / Entrada
5 - Edifício de serviços (oficinas, lavanderia etc.]

6 - Barracão de desinfecção

7 - Galpão de jardinagem
8 - Fosso com cerca de arame farpado eletrificado e muro do campo

9 - Torres de vigilância

10 - Prisão do campo

11 - Crematório

FONTE: Comité International de Dachau. Brüssel. Konzentrationslager Dachau 1933-1945. München,

1978.

11

9 I~

8

3

9
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9

8
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9



}

ANEXO IV - PLANTA DE CAMPO DE EXTERMiNIO (TREBLINKA)



PLANTA DE CAMPO DE EXTERMINIO

TREBLlNKA

FONTE: Kogon, Eugen et alli. Nationalsozialistische Massentotungen durch Giftgas; eine Dokumentation.

Frankfurt am Main, S. Fischer, 1983.

A Setor de alojamentos e serviços da SS e de ucranianos

B Setor de alojamentos e serviços de judeus

b, - local de chamada

C Setor para receber judeus oriundos de transportes

c1 - barracão de bagagem

c2 - local de "seleção"
c3 - barracão onde se despiam os judeus

c4 - "mangueira"

D Setor de extermínio

d, - câmara de gás

d2 - local de incineração

d3 - cova
d4 - alojamento do "comando especial" de judeus (responsável pela operação do setor)


