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RESUMO 

Este artigo analisa a estruturação e os impactos de uma atividade de divulgação cultural realizada por web-conferência em 

dezembro de 2020 tendo como temas principais o Holocausto, o nazismo e o negacionismo histórico, também conhecido 

como revisionismo. A atividade envolveu quatro debatedores e foi realizada com apoio de profissionais e estudantes dos 

campi de Caraguatatuba e de Jacareí do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Ela foi planejada para permitir uma melhor 

compreensão por parte do público participante acerca dos temas abordados e uma reflexão sobre o contexto no qual ocorreu 

o extermínio planejado de cerca de 6 milhões de judeus pelo regime nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. 

A atividade envolveu também a apresentação de vídeos de curta duração que foram usados como ferramentas didáticas para 

abordar diferentes aspectos relativos aos assuntos em foco. Para a fundamentação teórica deste artigo, foi feita uma revisão 

da literatura acadêmica existente sobre as várias dimensões dos temas abordados, com ênfase na negação e na relativização 

de fatos históricos. Outras formas de negacionismo foram analisadas neste trabalho, como a negação do formato 

aproximadamente esférico da Terra, a negação da eficácia das vacinas e a negação do aquecimento global provocado por 

ações humanas. A ação investigada neste artigo ocorreu com transmissão simultânea pela plataforma YouTube, onde o vídeo 

correspondente está permanentemente armazenado, possibilitando que muitas pessoas tenham acesso aos conteúdos 

abordados mesmo após a sua realização. A repercussão desta atividade demonstrou a importância da realização de ações 

educacionais e culturais sobre o fascismo, suas características, os mecanismos que o fortalecem e as formas de combatê-lo. 

Palavras-chave: revisionismo; verdade factual; método científico; negação da ciência. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the structuring and impacts of a cultural dissemination activity carried out by web conference in 

December 2020 with the main themes of the Holocaust, nazism and historical negationism, also known as revisionism. The 

activity involved four panelists and was carried out with the support of professionals and students from the Caraguatatuba 

and Jacareí campuses of the Federal Institute of São Paulo (IFSP). It was designed to allow a better understanding by the 

participating public of the topics covered and a reflection on the context in which the planned extermination of about 6 million 

jews by the nazi regime in Germany during World War II took place. The activity also involved the presentation of short 

videos that were used as teaching tools to address different aspects of the subjects in focus. For the theoretical foundation of 

this article, a review of the existing academic literature on the various dimensions of the topics covered was made, with an 

emphasis on denial and relativization of historical facts. Other forms of denialism were analyzed in this work, such as the 

denial of the Earth's approximately spherical 

shape, the denial of vaccine efficacy and the denial of global warming caused by humans. The action investigated in this 

article occurred with simultaneous transmission through the YouTube platform, where the corresponding video is 

permanently stored, allowing many people to have access to the contents covered even after its occurrence. The repercussion  

of this activity demonstrated the importance of carrying out educational and cultural actions about fascism, its characteristics, 

the mechanisms that strengthen it and the ways to combat it. 

Keywords: revisionism; factual truth; scientific method; science denial. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais e humanas são imprescindíveis para o 

desenvolvimento da sociedade e da democracia. Em ambos os casos, seus pesquisadores têm enfrentado 

movimentos negacionistas consideráveis e crescentes, de diversos tipos. Nas ciências naturais os 

exemplos mais conhecidos destes negacionismos são movimentos que negam que a Terra tenha o 

formato aproximado de uma esfera (BEZERRA, 2020), que negam a eficácia das vacinas como 

instrumentos de saúde pública (SARAIVA; FARIA, 2019) e que negam que a Terra esteja se aquecendo 

devido a ações humanas (MIGUEL, 2020). A onda de negacionismo científico no Brasil e no mundo 

tem crescido ao longo dos anos durante a década de 2010, utilizando-se para isto de recursos existentes 

na internet, em particular de ferramentas de diversas redes sociais que permitem alavancar de modo 

acentuado esses tipos de crenças anticiência. 

O movimento de negação do conhecimento científico dos dias atuais é, em certo sentido, um 

obscurantismo cínico que tenta invalidar e desautorizar por todas as vias possíveis o pensamento teórico, 

filosófico e científico. Os negacionistas têm uma noção plena de que o conhecimento científico é baseado 

em evidências e de que, no âmbito da ciência, não existe espaço para afirmações baseadas em crenças 

sem fundamentos ou para hipóteses que não possam ser testadas, verificadas e reproduzidas por outros 

cientistas: eles sabem que a tentativa de falsificação na ciência em algum momento é desmascarada. 

Mas, mesmo assim, uma parcela considerável daqueles que negam a ciência o fazem como uma forma 

de provocação política e por uma militância consciente e cínica em prol do obscurantismo, do 

irracionalismo (SOUSA FILHO, 2020).  

O objetivo dos negacionistas é obviamente abalar a confiança social no conhecimento produzido 

pelas diversas ciências, alegando que não corresponderia à verdade e que cientistas e pesquisadores 

querem impor a “verdade deles” que não corresponderia aos fatos: assim cientistas e intelectuais para os 

negacionistas seriam falsários, mentirosos e alarmistas que distorcem a realidade de acordo com os 

interesses de sua agenda. A ciência, ao contrário do que os negacionistas creem, é muito mais um 

processo metodológico do que um objeto: as verdades na ciência não são indiscutíveis, mas sim 

discutíveis, desde que neste processo sejam usadas metodologias próprias da investigação científica. O 

conhecimento científico se faz por aproximações sucessivas condicionadas pelas teorias, pelas 

ferramentas e pelas evidências experimentais existentes em cada período histórico. Paradoxalmente, com 

todo o desenvolvimento científico e tecnológico conquistado pela humanidade, estamos, em plena era 

digital deste século XXI, presenciando a ascensão de um movimento mundial anticiência que procura 

desvalorizar a ciência e o desenvolvimento intelectual e acadêmico: neste cenário de “pós-verdade”, os 

fatos objetivos têm menos influência e importância que o apelo às emoções, às experiências individuais 

e às crenças pessoais (MIGUEL, 2020). 

Os movimentos antivacina são tão antigos como as próprias vacinas, mas em tempos passados, 

grande parte desta resistência estava associada à ignorância sobre as vacinas: o fortalecimento desses 
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movimentos em países com populações com um grande grau de escolaridade em pleno século XXI é um 

fenômeno bem mais complexo e difícil de compreender. Mas pode-se afirmar que, em certo sentido, as 

vacinas são vítimas do seu próprio sucesso na erradicação de doenças, como a varíola, uma das doenças 

que mais matou seres humanos no passado, ou da poliomielite, uma doença que produzia marcas bastante 

visíveis para a população como um todo, o que causava uma pressão social sobre os governos em prol 

da vacinação. Mas nos últimos anos, essa pressão social se enfraqueceu com o aumento da desconfiança 

com respeito às fontes de conhecimento científico, a hostilidade face a evidências experimentais, a 

aversão à objetividade científica e a redução da confiança na expertise (CAMARGO JUNIOR, 2020). 

O negacionismo historiográfico associado a movimentos que alegam a não existência do 

holocausto e do extermínio de milhões de judeus, de forma industrializada, pelo regime nazista em vigor 

na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, também se relaciona com muita proximidade com 

movimentos de caráter obscurantista que ameaçam a democracia em diversas nações. De modo geral, o 

negacionismo historiográfico procura negar as bases factuais de processos históricos com vistas, 

principalmente, a encobrir crimes e genocídios praticados pelos Estados. Este revisionismo da história 

tenta reinterpretar os processos históricos partindo de certos valores que orientam, muitas vezes de modo 

camuflado, a argumentação, mesmo à custa de manipulações e distorções de fontes, de fatos e de 

metodologias historiográficas (BOECHAT, 2020). No Brasil, paralelamente ao crescimento de 

movimentos de negação da ciência, a partir da segunda metade da década de 2010, com o crescimento 

do alcance da internet e das redes sociais, o revisionismo histórico em torno de alguns temas sensíveis, 

em termos políticos, como a escravidão e a ditadura militar, também passou a se disseminar de modo 

mais acentuado. 

O Holocausto foi o assassinato planejado de cerca de 6 milhões de judeus e que foi executado 

pelo regime nazista em vigor na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Este processo de 

“industrialização” da morte foi implementado sobretudo em seis campos de extermínio construído pelos 

alemães em território polonês – Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka 

– genocídio este que foi implementado após a invasão da União Soviética pelos alemães a partir de junho 

de 1941, quando se iniciou a chamada “solução final da questão judaica”, eufemismo usado pelos 

nazistas para se referir ao extermínio em massa de judeus e que transcorreu até a derrota militar da 

Alemanha nazista em 1945 (CAVALCANTE, 2013). A perseguição sistemática alemã aos judeus, que 

culminou no Holocausto, é a característica que define a Alemanha no período nazista (GOLDHAGEN, 

1997). 

A negação do Holocausto é uma espécie de ovo da serpente das diversas outras contestações ao 

saber científico que surgiram nos últimos anos: a negação do genocídio dos judeus pelos nazistas, que 

tem se espalhado pelo mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, abriu as portas para outras 

formas de negacionismo: dos crimes cometidos por ditaduras miliares na América Latina, da escravidão, 

da inquisição etc. O combate a esse tipo de fenômeno envolve obrigatoriamente o fortalecimento de 
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práticas educacionais emancipadoras (CARVALHO, 2020). 

O revisionismo histórico dos negacionistas do Holocausto, em certo sentido, ocupa uma espécie 

de nicho de mercado (POGGIO, 2006) em um movimento incessante que atrai nazistas e fascistas de 

todas as partes do mundo cuja agenda principal é relativizar o juízo crítico hegemônico existente sobre 

a Alemanha nazista e o Terceiro Reich: o revisionismo histórico é assim uma opção militante utilizada 

como instrumento para a luta política. O que está em jogo é o controle da representação que se faz do 

passado, e, no caso particular do Holocausto, da História do século XX.  

Os crimes cometidos pelos nazistas contra judeus na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

foram registrados das mais variadas formas: telegramas, ofícios, cartas, ordens de execução, fotografias, 

plantas de construção de campos de extermínio, atas, e outros documentos que podem ser encontrados 

em diferentes bibliotecas e centros de documentação espalhados pelo mundo, como é o caso do “Arolsen 

Archives” (https://arolsen-archives.org/en/) que conta com cerca de 26 milhões de documentos online. 

O início do movimento revisionista que advoga a negação do Holocausto remonta aos anos 

1940, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, particularmente na França, envolvendo franceses 

como Maurice Bardèche e Paul Rassinier (BARNES, 2000): da França ele se expandiu para outros países 

como os Estados Unidos da América e o Reino Unido, estabelecendo fortes vínculos com grupos 

neonazistas e de extrema-direita pelo mundo afora (CARVALHO, 2016).  

Este movimento se profissionalizou em 1978 com a fundação do “Institute for Historical 

Review” - IHR (“Instituto pelo Revisionismo Histórico”) nos Estados Unidos da América, um nome que 

sugere respeitabilidade acadêmica, mas que se dedica a disseminar mundialmente o negacionismo do 

Holocausto, o antissemitismo e o conspiracionismo (CASTRO, 2014). Com o mesmo objetivo, os 

negacionistas franceses em 1990 criaram a “Revue d’Histoire Negacioniste” (“Revista de História 

Negacionista”). A partir do final do século XX, as teorias conspiratórias (associadas a complôs) se 

expandiram intensamente e ganharam escala planetária: a crescente importância da cultura 

conspiracionista (inclusive no campo do entretenimento, como é possível perceber pela popularidade da 

série televisiva de ficção científica “Arquivo X”) produziu um aumento pela demanda por abordagens 

mistificadoras da história que muito frequentemente estão a serviço de movimentos políticos de extrema-

direita (BARKUN, 2003). Nesse tipo de lógica, cabe o argumento sem qualquer evidência factual de 

uma “conspiração judaica internacional” que teria disseminado a ideia do Holocausto para prejudicar a 

Alemanha (CHURCHILL, 1997).  

O negacionismo está associado à prática de negar que os nazistas tenham praticado o assassinato 

sistemático e planejado de grupos que eram considerados indignos de viver, como aconteceu com 

milhões de judeus. Apesar da tentativa velada, como forma de buscar legitimação, dos negacionistas de 

tentar convencer que este é um fenômeno intelectual e acadêmico situado no campo da ciência, os 

escritos revisionistas têm sido usados com finalidades políticas óbvias: a negação dos crimes e das 

atrocidades nazistas e da política de extermínio associada à chamada “solução final” pretende superar o 
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peso social e político altamente negativo das atrocidades nazistas, que estabelece obstáculos para a 

expansão da extrema-direita e do fascismo no mundo contemporâneo  (MORAES, 2013). 

É um equívoco considerar o movimento de negação do Holocausto como algo insignificante. A 

relutância inicial de muitos especialistas, historiadores e acadêmicos de simplesmente desconsiderar e 

não enfrentar os negacionistas – alegando que não se tratava de algo “sério” – acabou criando uma 

“liberdade” para os negacionistas do Holocausto operarem e conquistarem mais adeptos para a sua 

ideologia e para o discurso de ódio que a acompanha (ATKINS, 2009). Se o ato de levar os negacionistas 

em consideração pode estar associado ao risco de legitimá-los no debate, desconsiderá-los apresenta 

possivelmente um risco maior, pois a disseminação das ideias nazistas acaba não encontrando oposição. 

Negacionistas como o inglês David Irving usam diversos tipos de expedientes para atingir seus objetivos 

de levar adiante o legado de Hitler: distorcem indícios, manipulam documentos e deturpam dados para 

chegar a conclusões históricas que são simplesmente insustentáveis (LIPSTADT, 2017). Outras 

estratégias realizadas por negacionistas como o alemão Ernest Nolte, buscam livrar a Alemanha da culpa, 

colocam em dúvida o número de mortos pelo regime nazista e negam o caráter sistemático do extermínio 

de judeus no Holocausto, transformando o revisionismo em um estágio supremo da falsificação histórica 

(SCHURSTER; LEITE, 2020).  

Os revisionistas devem ser chamados de negacionistas porque produzem um tipo de pseudo-

história, ao tentarem reescrever o passado para atender a seus propósitos políticos no presente 

(SHERMER; GROBMAN, 2009). Para muitas pessoas, o Holocausto é um fenômeno incompreensível 

e ininteligível, tamanha a monstruosidade envolvida (KRAUSE-VILMAR, 2000), o que pode fazer com 

que elas aceitem com um certo alívio a explicação de que o Holocausto não existiu: para estes casos é 

ainda mais importante que exista um contraponto ao discurso negacionista. Uma possível explicação que 

pode ajudar a tornar o Holocausto mais compreensível envolve o conceito de banalidade do mal, 

proposto por Hannah Arendt (1999), que ao analisar, no início dos anos 1960, o julgamento do criminoso 

de guerra nazista Adolf Eichmann, percebeu que ele não parecia apresentar um caráter doentio e se 

justificava afirmando que teria agido segundo o que achava ser o seu dever, cumprindo ordens superiores 

com “eficiência” sem as questionar e movido pelo desejo de ascender em sua carreira profissional, 

segundo uma lógica burocrática. O mal é uma categoria política e histórica que é produzida pelos seres 

humanos e que se manifesta quando encontra espaço institucional para isso, em razão das escolhas 

políticas de uma dada sociedade: a trivialização da violência está associada ao vazio de pensamento e de 

reflexão. 

A argumentação dos negadores do extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial 

encobre dois pressupostos importantes: o pressuposto mitológico, associado ao apoio de seus adeptos a 

doutrinas conspiracionistas da história, em especial as teorias do complô judaico que foram 

desenvolvidas no final do século XIX, e o pressuposto mistificatório, caracterizado por técnicas de 

falsificação documental com o objetivo de desacreditar as evidências do Holocausto. Se a aceitação 
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dessas ideias dependesse de mentes críticas, as alegações negacionistas teriam tido vida curta. Mas elas 

persistem porque estão relacionadas a uma ideologia que dissemina a intolerância e continua eficaz em 

termos políticos (MILMAN; 2000). 

Um dos grandes disseminadores do negacionismo do Holocausto é o portal “Metapedia” 

(www.metapedia.org), uma iniciativa de grupos de extrema-direita com a proposta de ser uma 

“enciclopédia alternativa”: a palavra “alternativa” na realidade se refere à tentativa de falsificação 

histórica deste empreendimento que se baseia no revisionismo negacionista, para oferecer versões 

favoráveis aos nazistas de acontecimentos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Trata-se, portanto, 

na prática, de um suporte pedagógico para a disseminação da intolerância e de discursos de ódio 

(SANTANA; MAYNARD, 2017). A denominação “direita alternativa” (“altright”, em inglês) tem sido 

apenas uma tática de propaganda comercial para “vender” velhos produtos (no caso, o nazifascismo) em 

novas “embalagens”. Os revisionistas procuram tentar conferir um certo grau de aparente cientificidade 

para suas tentativas de minimização de fatos que simplesmente não podem ser negados ou, até mesmo, 

relativizados (QUINSANI, 2012). Aceitar as afirmações dos negacionistas como resultado de um 

trabalho historiográfico, como uma interpretação possível dos fatos históricos é, indiretamente, cair em 

sua própria armadilha, ao consentir com a narrativa de um pseudopassado permeado por afirmações 

falsas associadas à “interpretação” de um Terceiro Reich fictício sem o programa de extermínio de 

“indesejáveis”, sem o assassinato industrial de judeus perpetrado pelos nazistas, sem os campos de 

extermínio e sem as câmaras de gás (MORAES, 2011). No Brasil, um dos disseminadores do 

negacionismo do Holocausto foi a Editora Revisão, sediada em Porto Alegre e que nos anos 1980 lançou 

várias obras negacionistas, incluindo o mais famoso livro brasileiro a negar a existência do Holocausto 

(CALDEIRA NETO, 2008), intitulado “Holocausto: Judeu ou Alemão? Nos bastidores da mentira do 

século”, de autoria de S. E. Castan (1987), o pseudônimo usado por Siegfried Ellwanger, brasileiro de 

ascendência alemã que era o dono da Editora Revisão. 

Um vídeo bem fundamentado historicamente e que pode servir como introdução para quem quer 

se aprofundar mais no tema da negação histórica (revisionismo) do Holocausto é “Negação do 

Holocausto: David Irving e o Relatório Leuchter” (com 28 minutos e 44 segundos de duração) feito pelo 

Canal “ObrigaHISTÓRIA” do YouTube e que está disponível para ser assistido em 

https://www.youtube.com/watch?v=eNODxKNR9yk.  

 

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO CULTURAL REALIZADA 

 

Dispensar importância ao tema do Holocausto em atividades educacionais e de divulgação 

cultural é importante, pois permite que os jovens compreendam a complexidade do mundo em que 

vivem, capacitando-os a tomarem decisões com maior discernimento e fazerem escolhas que colaborem 

para a construção de sociedades despidas da intolerância, do preconceito e de discursos de ódio 



130 
 

(PEREIRA; GITZ, 2014). Estudar o passado pode ser um modo de romper com o presente naquilo que 

ele tem de mais desumano e de superar as injustiças existentes, o que por sua vez possibilita a criação 

de novos mundos no futuro. O estudo do Holocausto é tanto um fim, pois trata-se de um conteúdo 

curricular importante de história contemporânea, quanto um meio, pois permite refletir sobre questões 

que, nos dias de hoje, são extremamente relevantes para a cidadania.  

Este trabalho de pesquisa objetiva realizar a descrição e análise de uma atividade de divulgação 

cultural intitulada “Holocausto, Nazismo e Negacionismo” que foi realizada na forma de web-

conferência com transmissão simultânea pelo YouTube (devido, entre outros motivos, à necessidade de 

distanciamento social decorrente da pandemia de COVID-19) no dia 19 de dezembro de 2020, sábado, 

a partir das 18h, tendo atingido uma duração total de 3 horas e 10 minutos. A ação foi gravada na forma 

de vídeo que está disponível no canal “Debate Consciência” do YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCGD1YmakxPjK9w9SXrWH-Lw) no link 

https://www.youtube.com/watch?v=6dJzAKAgAZw&t=6758s.  

Esta atividade começou a ser planejada em novembro de 2020, no âmbito das atividades 

promovidas pelo projeto de extensão “Atividades audiovisuais de divulgação científica e cultural 

mediadas pela internet” que ocorre no IFSP-Caraguatatuba. Para que ela fosse realizada com sucesso, 

contou com o apoio inestimável de estudantes voluntários e bolsistas de extensão e de pesquisa do IFSP. 

A sua implementação envolveu profissionais e estudantes dos campi de Caraguatatuba e de Jacareí do 

IFSP. A ideia básica ocorreu durante um diálogo entre dois dos autores deste trabalho, R. P. T. e R. R. 

P. T. (docentes dos campi de Jacareí e de Caraguatatuba do IFSP), quando a primeira informou o segundo 

sobre um documentário acerca do Holocausto, intitulado “O Contador de Auschwitz” (“The Accountant 

Of Auschwitz”) que estava disponível para ser assistido na plataforma de streaming Netflix; o trailer 

desta obra cinematográfica, com 2 minutos de duração, pode ser assistido no link 

https://www.youtube.com/watch?v=GzwDqFPRSLo. Mais informações e dados acerca deste 

documentário, uma produção canadense lançada em 2019, dirigida por Matthew Shoychet e com duração 

de 1 hora e 20 minutos, podem ser obtidas na plataforma do “Internet Movie Database” (IMDB) no link 

https://www.imdb.com/title/tt8148018/?ref_=fn_al_tt_1. Basicamente ele trata do julgamento, 70 anos 

após o final da Segunda Guerra Mundial, de Oskar Gröning, um dos últimos sobreviventes da SS 

(Schutzstaffel, organização paramilitar do governo nazista), como cúmplice do assassinato de 

aproximadamente 300.000 pessoas no campo de concentração de Auschwitz. Posteriormente os dois 

docentes estruturaram a ideia de realizar um evento para refletir sobre o Holocausto e para isto 

convidaram os dois outros autores deste trabalho (A. E. N. N. e H. A. H.), que são historiadores e que 

aceitaram participar da ação que teria um caráter ao mesmo tempo cultural e educacional. 

 O planejamento da atividade dividiu-a em algumas etapas. Durante a sua realização, cada um dos 

quatro debatedores (que são os quatro autores deste artigo) teve cerca de 15 minutos para abordar o 

Holocausto por diferentes pontos de vista. Alguns dias antes do evento, foi realizada uma gravação em 
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vídeo de um depoimento de 10 minutos e 45 segundos de duração do Prof. Dr. Iuda Goldman, que é 

professor titular do Instituto de Física da USP e que emigrou da Polônia para o Brasil (junto com os seus 

pais) quando tinha 4 anos de idade, em 1936, três anos antes da invasão da Polônia pela Alemanha 

nazista em 1939. De família judia, o professor Iuda Goldman, neste depoimento gravado especialmente 

para este evento, relembrou acerca do clima de antissemitismo existente na Europa nos anos 1930, em 

particular com a ascensão do regime nazista na Alemanha a partir de 1933. Este depoimento pode ser 

assistido pelos interessados no link https://www.youtube.com/watch?v=UpUY7Bj15Ko. Este 

depoimento foi apresentado logo no início do evento “Holocausto, Nazismo e Negacionismo” como 

forma de provocar uma reflexão inicial e motivadora para o debate. 

 O primeiro convidado a se pronunciar neste evento foi o professor e historiador A. E. N. N., um 

dos autores deste trabalho. Ele abordou a história do nazismo na perspectiva abordada pelo historiador 

Richard J. Evans em sua trilogia de livros: “A chegada do Terceiro Reich” (EVANS, 2010), “O Terceiro 

Reich no poder” (EVANS, 2011) e “O Terceiro Reich em guerra” (EVANS, 2013). Para refletir acerca 

do negacionismo, citou o livro “In Defence of History” (“Em defesa da História”), do mesmo Richard J. 

Evans (2001), destacando tanto os problemas que surgem quando ocorrem tentativas de relativizar fatos 

históricos, quanto sobre a relação entre estes relativismos e a corrente filosófica denominada pós-

modernismo. 

Na sequência, foi exibido um trecho de uma palestra TED (um “TED Talk”) da professora 

Deborah Lipstadt intitulado “Por trás da negação do Holocausto”, que tem duração de 15 minutos e 23 

segundos e que está disponível (legendado) para ser assistido no site TED.com no link 

https://www.ted.com/talks/deborah_lipstadt_behind_the_lies_of_holocaust_denial?language=pt-br e, 

também, no YouTube no link https://www.youtube.com/watch?v=0ztdofPc8Rw.  

 O segundo debatedor do evento foi o professor e historiador H. A. H., que também é um dos 

autores deste trabalho. Em sua intervenção, ele explicou a respeito dos antecedentes que estão ligados à 

ascensão do fascismo e do nazismo na Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 

tais como o Tratado de Versalhes, a República de Weimar e a depressão econômica associada à crise de 

1929 (RICHARD, 1988). Ele lembrou que havia na Europa um grande medo de uma expansão 

revolucionária comunista e que o crescimento de ideias totalitárias (ARENDT, 2013) de extrema-direita 

era visto pela burguesia como uma defesa da ordem capitalista. 

Na sequência, foi feita a sugestão para os participantes assistirem ao vídeo intitulado “‘Nasci 

várias vezes’ – sobreviventes do Holocausto contam suas histórias” (com 5 minutos e 41 segundos de 

duração) com depoimentos de vítimas do regime nazista e que está disponível no canal da ONU Brasil 

no YouTube para os interessados assistirem no link https://www.youtube.com/watch?v=fCbKUry8FdI. 

O vídeo enfatiza a importância de que os jovens sejam educados para conhecer o que aconteceu durante 

o regime nazista de modo que algo como o Holocausto nunca mais tenha condições de ocorrer. 

A terceira debatedora foi a professora R. P. T., também uma das autoras deste trabalho, e que 
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procurou abordar a questão do Holocausto do ponto de vista psicológico, destacando a importância de 

atividades como esta que possam colaborar para uma educação que realmente priorize os Direitos 

Humanos. Em sua fala, ela lembrou a frase “Aqueles que não podem lembrar o seu passado estão 

condenados a repeti-lo” e destacou que a sua importância tanto do ponto de vista social, quanto do ponto 

de vista individual, pois a memória está na base da terapia. Foi salientado que a arrogância e a violência 

simbólica do negacionista o transformam em um abusador, que é pautado pelo narcisismo e pela 

crueldade, não demonstrando sentir qualquer empatia pelas vítimas. Ao tentar fazer uma equivalência 

impossível entre opinião e história, entre “fake news” e memória, o seu intuito não é só o de justificar os 

crimes que foram cometidos pelos nazistas, mas também de apagar estes crimes da história, eximindo 

da culpa os seus responsáveis: é extremamente preocupante e perigosa a afirmação implícita dos 

negacionistas de que os fatos não importam. Conforme foi também destacado, negar a História é 

retraumatizar a vítima. 

Um outro vídeo que foi sugerido para os interessados assistirem é o vídeo “Maus - 

Desumanização e o Holocausto” (com duração de 5 minutos e 12 segundos) do canal “Quadro em 

Branco” do YouTube que está disponível para ser assistido em 

https://www.youtube.com/watch?v=R7GQzMfaqHU&t=3s. Este vídeo-ensaio trata da graphic novel 

“Maus” do cartunista estadunidense Art Spiegelman, uma história em quadrinho que aborda as 

experiências do pai do autor, um judeu polonês que sobreviveu ao Holocausto. 

O último debatedor foi o professor. R. R. P. T., que também é um dos autores deste trabalho. Em 

sua intervenção, ele destacou a história dos seis grandes campos de extermínio construídos pelos nazistas 

na Polônia ocupada e como nestes campos ocorria uma industrialização da morte por meio das câmaras 

de gás, que foram erguidas com o propósito de acelerar o assassinato em massa de milhões de judeus, 

sobretudo a partir da metade final da Segunda Guerra Mundial. Ele também salientou como o reforço a 

três tipos de sentimentos – medo, ódio e ressentimento – tem se tornado o principal combustível que os 

fascistas usam para atrair apoiadores para um discurso que alimenta a intolerância, semeia o ódio e ataca 

direitos de minorias. 

Após as intervenções dos quatro debatedores, houve um tempo para que eles respondessem a 

questões feitas pelos participantes por meio do chat do YouTube. Durante a transmissão simultânea do 

evento, ocorreram inúmeras manifestações de apoio para a sua realização pelo chat do YouTube, sendo 

que algumas pessoas  ressaltaram que, mesmo tratando-se de fatos que ocorreram na primeira metade 

do século XX, há muita atualidade nesta discussão, sobretudo pelo recrudescimento e fortalecimento de 

movimentos com características fascistas em diferentes nações e regiões do planeta. Da mesma forma, 

muitas pessoas do público que assistiu à conferência se manifestaram com reflexões acerca do tema. 

Após a realização dessa atividade, com o objetivo de informar as comunidades dos campi de 

Caraguatatuba e de Jacareí a respeito dela, foi elaborado em texto sucinto de divulgação intitulado 

“Atividade Cultural Debateu o Holocausto, o Nazismo e o Negacionismo Histórico” que foi publicado 
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nos sites dos dois campi respectivamente nos links 

https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/noticias/atividade-cultural-debateu-o-holocausto-o-nazismo-e-o-

negacionismo-historico e https://jcr.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1054-atividade-cultural-

debateu-o-holocausto-o-nazismo-e-o-negacionismo-historico.  

Uma consequência do impacto desta atividade foi que um veículo importante de comunicação, 

a “Hora do Povo”, no seu site de notícias publicou, em 26/12/2020, dois artigos de autoria de Iso Sendacz 

com uma análise do evento realizado: “Holocausto, nazismo e negacionismo (I)” (disponível no link 

https://horadopovo.com.br/holocausto-nazismo-e-negacionismo-i/) e “Holocausto, nazismo e 

negacionismo (II)” (disponível no link https://horadopovo.com.br/holocausto-nazismo-e-negacionismo-

ii/), artigos estes que também podem ser lidos no blog de Isso Sendacz, respectivamente nos links 

https://isosendacz.org/2020/12/23/holocausto-nazismo-e-negacionismo-parte-i/ e 

https://isosendacz.org/2020/12/24/holocausto-nazismo-e-negacionismo-parte-ii/. Estes artigos relatam a 

compreensão que o autor teve acerca tanto dos conteúdos históricos da atividade, quanto da pertinência 

em analisar e estudar esses conteúdos no contexto atual. 

No canal do YouTube “Debate Consciência” estão armazenadas as gravações em vídeo de 16 

atividades educacionais e culturais realizadas entre agosto e dezembro de 2020 no âmbito do projeto de 

extensão “Atividades audiovisuais de divulgação científica e cultural mediadas pela internet” do IFSP-

Caraguatatuba. A atividade que é objeto de investigação deste artigo é aquela com maior número de 

visualizações de todas, mesmo tendo sido a última que foi realizada, já na semana que precedia o dia de 

Natal: para se ter uma ideia, até 24/01/2021 (cerca de um mês depois da atividade ser realizada) este 

vídeo já contava com 808 visualizações, o que revela  um considerável interesse das pessoas por obterem 

mais conhecimentos acerca do Holocausto e por uma reflexão sobre este momento tão trágico e bárbaro 

da história da humanidade. Para colocar este número em perspectiva, o segundo vídeo mais assistido dos 

16 deste canal, com um número de 339 visualizações até 12/01/2021, era o vídeo da atividade sobre o 

dia da natureza, que foi gravado em 04/10/2020, contando também com quatro debatedores e abordando 

a questão das queimadas no Pantanal e na Amazônia, um tema de suma relevância para o país e para o 

qual os veículos de informação deram muita importância no segundo semestre de 2020. 

Este artigo se situa no campo investigativo e metodológico segundo o qual há uma verdade 

factual a ser pesquisada, ou seja, dito de outra forma: fatos não são opiniões. Portanto, neste sentido, as 

posições relativistas associadas ao pós-modernismo na prática acabaram por ajudar a fortalecer os 

negacionistas do holocausto que se disseminaram pelo mundo na segunda metade do século XX e com 

a expansão da internet e das redes socais adquiriram ferramentas para propagar suas ideias com ainda 

mais força. A ação realizada procurou destacar a importância do conhecimento a respeito dos fatos que 

ocorreram durante o Holocausto e de uma interpretação destes fatos que esteja de acordo com as 

metodologias próprias da ciência histórica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Shoah – designação usada pelos judeus para o Holocausto e que significa devastação ou 

catástrofe em hebraico (DANZIGER, 2007) – foi um evento marcante do século XX, quando a 

humanidade se deparou com um grau de barbárie que se imaginava, até então, não ser possível no mundo 

moderno (NARCIZO, 2012). O negacionismo do Holocausto é extremamente danoso, pois contamina o 

debate público em torno do assunto com a disseminação de um discurso de ódio que é usado por 

movimentos nazifascistas e de extrema-direita contemporâneos como um elemento que fornece coesão 

ideológica e como uma estratégia de tentar se viabilizar politicamente por meio da negação dos crimes 

contra a humanidade cometidos pelo regime nazista que vigorou na Alemanha (COSTA, 2014). O 

discurso negacionista passa longe da seriedade acadêmica, pois seu objetivo é ser panfletário e 

disseminar a intolerância, sendo, portanto, a negação da memória e do passado. Aqueles que negam o 

Holocausto são uma espécie de assassinos da memória, de acordo com a expressão empregada por Pierre 

Vidal-Naquet (1998). 

Um dos elementos mais importantes dentro dos diversos agrupamentos sociais é a questão da 

memória coletiva: as formas como estas memórias se articulam e são construídas, problematizadas, 

reelaboradas e reconstruídas é um processo permanente. A memória forja e legitima as características de 

determinados grupos, e, por decorrência, justifica suas atitudes e reivindicações. Os negacionistas do 

Holocausto, cientes disso, tentam, por meio da disputa da memória e pela falsificação da história, 

reabilitar o nazismo e os discursos de ódio e de intolerância associados a essa ideologia (CALDEIRA 

NETO, 2009).  

Sobre a importância da memória, após o evento, uma estudante do IFSP escreveu uma análise 

sobre a atividade, destacando que o negacionismo age de modo cíclico, seguindo um padrão como o 

descrito a seguir. Atos desumanos são cometidos, as evidências factuais destes atos se multiplicam, os 

perpetradores perdem poder e os indivíduos desta e da geração seguinte se sentem envergonhados, mas 

vergonha não significa necessariamente arrependimento, pois pode significar também um sentimento de 

“decepção” com relação àqueles que realizaram as atrocidades ou as apoiaram, por terem sido pegos, 

desmascarados, denunciados e interrompidos. De qualquer modo, a vergonha faz com que os atos de 

crueldade não sejam mais discutidos, o que por sua vez leva ao esquecimento e à possibilidade das 

atrocidades se repetirem e o ciclo ser reiniciado. A manutenção da memória é fundamental para quebrar 

a realimentação deste ciclo. 

Os negadores do Holocausto são, para todos os efeitos práticos, cúmplices do genocídio mesmo 

depois deles já terem ocorrido. De modo metafórico, a negação é um vírus que constantemente muda de 

forma: as diferentes estratégias de negação vão se misturando com o tempo. É importante lutar contra o 

negacionismo porque ele visa dessensibilizar os seres humanos, possibilitando o surgimento de novas 

formas de violência genocida no futuro (CHARNY, 2001). O combate aos negacionistas deve permear 
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a educação pública, bem como a internet. A batalha contra a negação do Holocausto está relacionada à 

obrigação da civilização de se comprometer inteiramente com o princípio fundamental da vida humana, 

dos direitos fundamentais e inalienáveis que todo ser humano deveria ter. 

A negação da história praticada pelo negacionismo procura não apenas destruir o registro do 

passado, mas também criar as condições políticas para que regimes com características nazifascistas 

sejam reinstaurados e para isto é preciso apagar os vestígios da destruição e as marcas do horror 

associadas ao Holocausto (CYTRYNOWICZ, 2000). Lembrar o Holocausto é cada vez mais um 

imperativo moral e político para os que entendem a destruição provocada pelo nazismo no século XX. 

A realidade existe e o estudo do que propriamente ocorreu em um determinado período histórico tem 

que ser realizado com metodologias que levem em conta a importante conexão que há entre provas, 

evidências, verdade e história (GINZBURG, 2007). Deste modo, reagir diante do negacionismo nazista 

é fundamental para a democracia. Diante do irracionalismo daqueles que negam o Holocausto, é 

importante enfatizar que nem tudo no campo da história está sujeito à interpretação e à relativização e 

que existe, sim, uma camada de fatos objetivos na história. 
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