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Crueldade: Modalidades do Silêncio no Holocausto1 

Arlette D’Israel Schikmann 

 

Elegemos o silêncio para abordar a crueldade e tentar elucidar a lógica entre o algoz 

e a vítima. A partir de Freud, Lacan reelabora a teoria da pulsão e introduz o objeto voz 

como objeto da pulsão invocante, ao lado do seio (objeto da pulsão oral), das fezes (objeto 

da pulsão anal) e do olhar (objeto da pulsão escópica). Essa pesquisa tem como base o 

objeto voz em relação à fala e à linguagem, levando em conta os avanços realizados por 

Alain Didier-Weill,2  Michel Poizat3 e Jean-Michel Vivès4, que permitem uma abordagem 

pela voz da questão do silêncio, o que para nós se apresenta como um dos componentes 

da crueldade. O trabalho se inscreve no projeto As vociferações e seus tratamentos 

possíveis,5 tendo em vista que vociferações não se alinham ao que na língua corrente 

corresponde a esbravejamento ou a gritaria, clamor, mas sim a discursos de exclusão do 

sujeito, de acordo com Mauro Mendes Dias. Entender a crueldade por meio de 

vociferações coloca a premissa de que a depuração do conceito deverá ser elaborada a 

partir de um processo de escuta dos discursos de diferentes formas de exclusão em que 

haja uma desumanização. 

 

 

                                                      
1
Este texto é a produção individual resultante da participação do presente autor (a) na pesquisa 

sobre Crueldade coordenada pela psicanalista Daniele Sanches, iniciada em 2017 e finalizada em 

setembro de 2019, no Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, em São Paulo -SP. A pesquisa 

sobre Crueldade é parte do projeto As vociferações e seus tratamentos possíveis, idealizado e dirigido pelo 

psicanalista Mauro Mendes Dias. Todos os vídeos do projeto assim como os textos produzidos pelo grupo 

de pesquisa estão disponíveis, respectivamente no link Instituto Vox TV e na Biblioteca virtual. Acesse o 

site:  www.voxinstituto.com.br  

2 DIDIER-WEILL, Alain. Os três tempos da lei: o mandamento siderante, a injunção do supereu e a 

invocação musical. Tradução de Ana Maria de Alencar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
3 POIZAT, Michel. La voix sourde : la société face à la surdité. Paris : Éditions Metailié, 1996. Tradução 

de Arlette D Israel Schikmann.  
4 VIVÈS, Jean-Michel. A voz na clínica psicanalítica. Tradução de Vera Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Contra Capa, 2012. 
5 Projeto desenvolvido por Mauro Mendes Dias, disponível em www.voxinstituto.com.br, site do Instituto 

Vox de Pesquisa em Psicanálise. 
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Em Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse,6 Laurence Kahn7 trata de uma das 

questões fundamentais para o tratamento das vociferações. A autora admite que a 

psicanálise foi confrontada com a dificuldade de abordar o extermínio. Ela afirma: 

“admitamos que a operação analítica que consiste no ‘relato do passado’ do real atual 

encarnado na transferência, tenha encontrado, em um primeiro tempo, somente a 

translação oferecida pelas ‘histórias de vida’ e suas narrações. Não havia dúvida, no 

entanto, que um resto estava aí...”. A autora prossegue, fazendo referência a uma ruptura 

do universo dos analistas, e diz que há um traço dessa ruptura: “a psicologia coletiva é a 

mais antiga psicologia humana”, referindo-se a Psicologia das massas e análise do eu, de 

Freud, e denuncia: “porém conhecemos durante o nazismo em detalhes o fracasso da sutil 

mistura entre singularidade e sociedade”. Durante um longo período não se fez referência 

a esse trabalho de Freud. Uma das primeiras consequências do desastre causado pelo 

nazismo à Psicanálise foi o deslocamento do berço em que ela foi engendrada e a 

consequente modificação de seu horizonte intelectual.8 Outra consequência foi o emprego 

deturpado de palavras. Como o amplo uso de “trieb”, termo utilizado por Hitler, entrou 

em colisão com a “pulsão” freudiana? Quais foram as consequências para a pulsão de 

autoconservação, quando esta se tornou o eixo de uma política de espaço vital sob a forma 

de pulsão de sobrevivência? E que dizer de Ausrottung, palavra cunhada por Freud para 

dizer que a extirpação das moções pulsionais infantis não eram a finalidade do ideal do 

desenvolvimento psíquico, ou que a educação não chegava a nenhum lugar ao extirpar o 

mal, porque as pulsões não eram nem boas nem más, mas apenas proibidas ou não pela 

comunidade, ( Ausrottung quer dizer extermínio) . Essas são algumas questões que a 

autora coloca ao leitor, apontando para a ameaça do viés biologizante da teoria, ofensivo 

ao campo linguístico que deu origem à tese freudiana da descoberta do inconsciente.  

Para ilustrar a dificuldade da cultura de uma forma geral, e da psicanálise em 

particular, de lidar com os fantasmas obscuros e sombrios que o Holocausto levantou, nos  

                                                      
6 Kahn, Laurence. Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Paris : Puf, 2018. Tradução dos trechos por 

Arlette D Israel Schikmann.  
7 Membro titular da Association Psychanalytique de France. Ocupou a função de presidente da APF de 

2008 a 2010. Autora de Cures d'enfance, Paris : Gallimard, 2004, e outras obras. 
8 De acordo com Laurence Kahn, a noção de pulsão, entendida como “força oculta”, não poderia ser 

validada pelos psicanalistas da América do Norte, que viam na verificação pela observação, a partir de uma 

lógica estritamente demonstrativa, o único critério que permitia validar as descobertas. 
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reportamos às palavras de J. S. Kafka,9 referente a uma passagem do que se produzia 

durante o pronunciamento de Philip Jenninger, por ocasião do 50º aniversário da Noite 

dos Cristais: “o então presidente do parlamento do oeste da Alemanha ousa quebrar o 

tabu, falando mais dos criminosos do que das vítimas. Vários parlamentares deixaram o 

recinto e não conseguiram nos dias seguintes explicar a sua reação”. Laurence Kahn10  

então se pergunta: seria pela razão que Kafka disse? Ou seja, do ponto de vista 

psicanalítico seria adequado dizer que concentrar-se sobre as vítimas constitui uma defesa 

contra os elementos de identificação com os criminosos?”  

De outro lado, temos a abordagem de Kertész,11 escritor húngaro que teve um 

posicionamento raro entre os sobreviventes do Holocausto. Kertész foi testemunha da 

grande catástrofe, mas foi além ao interrogar o curso que as análises seguiam a respeito 

dela. Ele afirma que a cultura deve continuar com o peso desse acontecimento e de suas 

consequências, “mas não deve ser a lembrança do sofrimento, nem um novo capítulo dos 

mártires judeus”. Ele insiste: “a contracultura nazista”, cujo coroamento foi o infernal 

laboratório de Auschwitz, “contém a potencialidade geral da humanidade”. Com essa 

afirmação, Kertész desloca o problema de o nazismo ter se originado no regime alemão 

sem anular a responsabilidade dos alemães em relação a ele. Tampouco diminui o peso 

do Holocausto sobre a civilização, sobretudo sobre o povo judeu, e reabre a questão, 

levantando clara e publicamente um ponto de interrogação sobre a crueldade como 

essência do homem.  

 

 

Silêncio e crueldade 

 

Como já dissemos, a premissa desta pesquisa se baseia na psicanálise orientada 

por Lacan, na qual a voz é concebida como um dos objetos da pulsão. A base para o 

desenvolvimento dessa concepção é a da constituição do sujeito pela fala, quando se  

 

                                                      
9 KAFKA, J. S. L'individu traumatisé dans la sociétée traumatisée : traitement, mémoire et monuments 
commémoratifs. Revue Française de Psychanalyse, vol. 64, 2000/1, pp. 81-96. 
10 KAHN, op. cit. p 28 
11 Mencionada por Laurence Kahn. KAHN, op. cit. p . 29 
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funda o sujeito da fala (je), ou seja, o sujeito do inconsciente. Nesses termos, a voz 

somente é objeto da pulsão em sua função constituinte do ser falante. Destacamos duas  

teses da pulsão invocante, a partir da teorização de lacan, dos avanços dessa teoria que 

são fundamentais para o entendimento do trabalho da pesquisa sobre o silêncio. 

A primeira, elaborada por Alain Didier-Weill,12 é a da pulsão invocante em três 

tempos, nos quais o sujeito da fala nasce a partir do desejo do Outro, em sua relação com 

a fala e a linguagem.  

A segunda tese trata da voz, tal qual desenvolvida por Poizat, a partir da teoria 

lacaniana, em que destacamos o ponto fundamental da pesquisa: a fala faz calar a voz. 

Nessa lógica, face ao sujeito falante, é sob a forma de silêncio que a voz se presentifica 

em sua dimensão de objeto. Isso está na coerência do que explica a “falta”, o “vazio” do 

objeto. Para Poizat, o grito está em oposição à fala, uma vez que lhe falta o corte e, 

estruturalmente, se encontra mais perto do silêncio. 

O grito, como sublinha Juranville,13 reúne todos os elementos da pulsão de morte, 

pois ele se abre para “o silêncio absoluto onde se experimenta a falta do objeto absoluto 

como falta de todos os objetos”. Outra questão fundamental para o entendimento do 

silêncio está relacionada ao hábito de associarmos a linguagem ao som, mas, para que a 

voz se sustente como objeto da pulsão invocante, a oposição fundamental se dá entre fala 

e silêncio, não entre som e silêncio.14 Os recortes da pesquisa seguem nessa direção, a da 

linguagem, e a da fala como lugar de onde  o silencio surge e nos permite entrever (ou 

ver entre) o sentido e a falta de sentido. 

Ao narrar sua experiência no campo de concentração, Primo Levi15 testemunha a 

deterioração da linguagem como uma das especificidades dos campos da morte: 

(...) na memória de todos nós, sobreviventes, sofrivelmente poliglotas, 

os primeiros dias de Lager ficaram impressos sob a forma de um filme 

desfocado e frenético, cheio de som e fúria, e carente de significado:  

                                                      
12 DIDIER-WEILL, Alain. Invocações – Dionísio, Moisés, São Paulo e Freud. São Paulo: Companhia de 

Freud, 1999. 
13 JURANVILLE, Alain. Lacan et la philosophie. Paris : Puf, 1984. Citado por Poizat e Lacan. 
14 POIZAT, op. cit., p. 136. 
15 LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.  
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um caleidoscópio de personagens sem nome nem face, mergulhados 

num contínuo e ensurdecedor barulho de fundo, sob o qual, no entanto, 

a palavra humana não aflorava. Um filme em cinza e negro, sonoro 

mas não falado. (Levi, 2016, p. 75, grifo meu) 

Nessa via, supomos que o silêncio se apresenta como um dos componentes de um 

circuito na crueldade.16 À escuta de acontecimentos atrozes, nos quais a crueldade foi 

evidenciada, nota-se, sempre depois do ato cruel, o silêncio em seu circuito a ecoar de 

dois ou mais lados, como veremos mais adiante. Chamamos de circuito pelo fato de 

notarmos que é constituído no tempo e cumpre uma trajetória circular. Por ora 

consideremos, seguindo Levi, se tratar de um silêncio que (des)articula voz e fala, 

“sonoro, mas não falado”, quase uma voz surda,17 o que não significa inaudível. O 

silêncio das vítimas do Holocausto foi o mais estudado pelos psicanalistas. Sabemos que, 

bem antes da Segunda Guerra Mundial, Freud trabalhou os sonhos de repetição nas 

neuroses traumáticas e neuroses de guerra, que o levaram à elaboração da pulsão de 

morte.18  

Não encontramos textos específicos sobre a questão do silêncio em relação à 

crueldade e ao ato cruel, entretanto existem relatos que testemunham a experiência nos 

campos nazistas, não só conservando as impressões praticamente vivas dos prisioneiros, 

mas retratando a estrutura e o funcionamento dos campos, onde se praticou o extermínio 

em massa dos indivíduos excluídos pelo regime nazista, em sua maioria judeus e também 

presos políticos, homossexuais e ciganos. Esses relatos fornecem indícios para o 

entendimento do silêncio como um dos componentes necessários para a crueldade operar. 

Nessa perspectiva, poderíamos dizer de modo intuitivo que o silêncio é inerente à 

crueldade, fazendo parte dela, sendo um de seus componentes. Além disso sustentamos 

que o silêncio participa da crueldade não somente do lado da vítima, mas também do 

algoz, e trabalhamos com a hipótese de que existe uma relação entre o silêncio de um 

lado e o silêncio de outro. Mas de que silêncio se trata? 

 

                                                      
16 Tese presente no trabalho Crueldade e manejo da verdade, de Daniele Sanches, disponível na Biblioteca 

Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise (www.voxinstituto.com.br). 
17 Voz surda: elaborado por Poizat em La voix sourde.  
18 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer . Rio de Janeiro: Imago Editora ltda, 1976 
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A obediência cega  

 

Levi relata como o deportado entrava no campo: os hóspedes se dividiam em três 

categorias, os criminosos, os políticos e os judeus. Todos vestiam roupa listrada, todos 

eram haftingue,19 mas os criminosos levavam, ao lado do número costurado no casaco, 

um triângulo verde; os políticos, um triângulo vermelho; os judeus, a estrela de Davi, 

vermelha e amarela. Os comandantes da SS permaneciam fora do campo e raramente 

apareciam. 

Os verdadeiros “patrões” eram os de triângulo verde, prisioneiros criminosos 

inveterados e reincidentes em sua maioria, e os que se prestavam a secundá-los, os kapos. 

Alguns prisioneiros eram eleitos para assumir essa função. Oferecia-se essa possibilidade 

aos indivíduos em quem se entrevia o potencial para ser colaborador e/ou espião. Levi 

justifica que, para alguns, como os criminosos comuns, era uma alternativa à detenção. 

Para os prisioneiros políticos, enfraquecidos pelo sofrimento e moralmente debilitados, e 

para os judeus, apresentava-se como o único modo de escapar à Solução Final. No 

extremo dessa zona cinzenta havia os sonderkomander, constituídos por prisioneiros que 

ficavam isolados, como veremos adiante. O relato de Levi é fundamental, pois revela a 

ambiguidade substancial que sofria aquele que ocupava essa função: era prisioneiro, 

objeto da crueldade, e, ao mudar de função, tornava-se instrumento do sistema. 

A lógica do nazismo se insere dentro do princípio de autoridade que fazia com 

que as ordens não fossem dadas por um funcionário impessoal, mas por um chefe 

responsável, um subführer que, ao invés de representar a autoridade, ordenava 

condicionando uma ação do comando (interführer) que fosse obedecida cegamente 

(blindlings), sem questionamento. 

Klemperer20 elucida que um führer, um comandante, necessita de comandos em 

cuja obediência possa se confiar incondicionalmente. A palavra blindlings aparece em 

declarações de fidelidade, telegramas, anúncios de homenagens. Blindlings indica a 

condição ideal da mentalidade nazista em relação ao führer e ao seu respectivo interführer  

                                                      
19 Haftingue: prisioneiro.  
20 KLEMPERER, Victor. LTI – A linguagem do Terceiro Reich. Tradução de Miriam Betina P. Oelsner. 

Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2009. 
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(comandado). Para executar uma ordem cegamente, não se deve pensar sobre ela. O ato 

de pensar exige um tempo que pode estimular o senso crítico, levando talvez à recusa da 

obediência. 

Rapidamente aprendia-se a responder jawohl!, a não fazer perguntas (referência à 

obediência cega) e a fingir ter compreendido sempre (referência ao silêncio e ao saber). 

Portanto, nesse ponto, sustentamos que comando e ordem articulam-se à obediência e a 

obediência ao silêncio. 

 

 

Grito, silêncio e crueldade 

 

Em Os afogados e os sobreviventes,21 Levi relata as experiências de linguagem no 

campo, onde os prisioneiros viviam a incomunicabilidade da forma mais extrema. Logo 

após os primeiros contatos com os homens desdenhosos com distintivo negro, ele 

percebeu que saber ou não alemão era um divisor de águas. Com aqueles que os 

compreendiam e lhes respondiam de modo articulado, instaurava-se uma aparente relação 

humana. Com aqueles que não os compreendiam, os homens de negro se transformavam 

e, então, a ordem que havia sido pronunciada com voz tranquila, de quem sabe que seria 

obedecido, era repetida em voz alta e enfurecida, depois berrada a plenos pulmões, como 

se faria com um animal, mais sensível ao tom do que ao conteúdo da mensagem. “(...) era 

um sinal, para eles não éramos mais homens, não havia diferença substancial entre o berro 

e o murro.” (Levi, 2016, p. 73) 

É muito significativo que, após quarenta anos da experiência no campo, Levi se 

recorde de forma puramente acústica de palavras e frases pronunciadas em línguas que 

desconhecia. “(...) esses sons estrangeiros se inscreveram em nossas memórias como 

sobre uma fita magnética vazia, em branco; do mesmo modo que um estômago faminto 

assimila até um alimento indigesto” (Levi, 2016, p. 76).  Levi pagou com pão por algumas 

aulas de alemão recebidas de um alsaciano, que lhe transmitiu em um curso privado e 

intensivo o significado dos berros dos kapos e dos SS, e os lemas irônicos escritos em  

                                                      
21 LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Tradução de Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 2016. 
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gótico e afixados nos alojamentos. E deu-se conta de que o alemão do campo era uma 

língua própria, da qual falaremos mais adiante. 

 

 

Cinco formas do silêncio 

 

 

1. Ausência de protesto 

Em Eichmann em Jerusalém,22 Hannah Arendt sublinha o silêncio dos 

prisioneiros, questão que ecoa ainda nos dias de hoje, e a ausência de reação das vítimas, 

que aceitavam de forma passiva ser levadas aos campos de concentração. Ao contrário 

do que se esperaria, eles não somente não protestavam mas obedeciam às ordens dos 

kapos de forma exemplar: “(...) chegando pontualmente nos pontos de transporte, (...) 

cavando os próprios túmulos, (...) empilhando caprichosamente as próprias roupas, e 

deitando-se lado a lado para serem fuzilados (...)”. (Arendt, p. 22)  

2. Extermínio e silenciamento 

O Sonderkomender nos faz entender as particularidades da crueldade nos campos 

onde o prisioneiro é jogado para ser aniquilado: ele perde a sua roupa, os sapatos, os 

cabelos, a identidade, o nome, a família, o lugar, a vida. 

Esse silêncio faz eco a uma das estratégias mais críticas e cruéis, segundo o 

testemunho de Primo Levi, que a nomeou de “zona cinzenta”, uma área sem contornos 

definidos que ao mesmo tempo separa e mistura os campos dos senhores e dos escravos. 

Há nos relatos históricos uma prevalência que simplifica, via de regra de forma 

maniqueísta, a divisão entre bons e maus, nós e eles, amigo e inimigo, mas, no interior do 

campo, a rede de relações não era bipartida, não se podia reduzi-la a dois blocos, o das 

vítimas e o dos carrascos. O mundo no qual se entrava era terrível e indecifrável, não se 

assemelhava a nenhum modelo, “o inimigo estava fora, mas também dentro, o nós perdia 

seus limites, os antagonistas não eram dois, não se distinguia uma fronteira, mas muitas  

 

                                                      
22 HANNAH, Arendt. Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José 

Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
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e confusas, separando um do outro”. (Levi, 2016, p. 28) Quando o prisioneiro entrava no 

campo, esperava ao menos por solidariedade, mas, ao contrário, encontrava mil mônadas 

impermeáveis, e entre elas uma luta desesperada, oculta e contínua. Para Levi, isso 

diminuía a capacidade de resistir: as estratégias de aniquilação dos prisioneiros tinham o 

objetivo de romper essa capacidade. Para a direção do campo, o recém-chegado era um 

adversário por definição e devia ser demolido para que não se tornasse um exemplo ou 

um germe da resistência organizada. 

No extremo dessa rede havia a organização do “Sonderkomender”, os kapos, que 

executavam o trabalho mais sujo. Trabalhavam nas câmaras de gás e nos fornos 

crematórios. Os executores desse comando especial eram mantidos em absoluta 

segregação do resto do campo e periodicamente exterminados. 

Arendt relata que David Rousset, ex-prisioneiro de Buchenwald, descrevia o que 

todos sabiam ter acontecido em todos os campos de concentração: 

(...) o triunfo da SS exige que a vítima torturada permita ser levada à 

ratoeira sem protestar, que ela renuncie e se abandone a ponto de deixar 

de afirmar a sua identidade. E não é por nada. Não é gratuitamente nem 

por mero sadismo que os homens da SS desejam a sua derrota. Eles 

sabem que o sistema que consegue destruir as suas vítimas antes que 

elas subam ao cadafalso... .É incomparavelmente melhor para manter 

todo um povo em escravidão. Em submissão.23 (Les jours de notre 

mort, 1947, p. 22)  

3. O segredo como máscara da verdade 24 

Esse silêncio faz eco ao discurso extraído do relatório da obra de Hannah Arendt, 

e que provinha dos segredos relativos à Solução Final. O segredo tinha uma finalidade 

prática. Aqueles que eram informados explicitamente da ordem do Führer não eram mais  

portadores de ordens, mas progrediam ao grau de “portadores de segredo” e tinham que 

fazer um juramento especial. Além disso, a correspondência referente ao assunto ficava  

 

                                                      
23 ROUSSET, David. Les jours de notre mort. Paris : Hachette Litteratures, 2006. Citado por Hannah Arendt 
24 Tese presente no trabalho Crueldade e manejo da verdade, de Daniele Sanches, disponível na Biblioteca 

Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise (www.voxinstituto.com.br). 
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sujeita a rígidas “regras de linguagem”. É raro encontrar documentos em que ocorram 

palavras como extermínio, eliminação ou assassinato, exceto nos relatórios de 

einzatzgruppen, unidade de morte móvel. O codinome para extermínio em massa era 

“solução final”; para evacuação, “reassentamento” e “trabalho no leste”. Em alguns casos 

especiais, para quem tinha algum privilégio, a deportação tinha o codinome de “mudança 

de residência”. 

Os “portadores de segredo” podiam falar em linguagem não codificada somente 

entre si e é muito pouco provável que o fizessem na realização comum de seus deveres 

criminosos, segundo Arendt. As regras de linguagem tinham uma enorme valia na 

manutenção da ordem e do equilíbrio entre os serviços imensamente diversificados, cuja 

cooperação era fundamental. O objetivo das regras de linguagem não era deixar as 

pessoas ignorantes do que estavam fazendo, mas impedi-las de equacionar isso com o seu 

antigo e “normal” conhecimento do que era assassinato e mentira. 

O filme O menino do pijama listrado25 problematiza a questão da verdade e do 

segredo sobre a Solução Final em uma cena em que a esposa do comandante, ao descobrir 

a origem da fumaça preta e fétida que via e sentia, vinda do campo de concentração, lhe 

pergunta por que ele não lhe contara a verdade. A essa pergunta, o comandante, cego e 

ensurdecido pelo orgulho, e absolutamente convicto de servir à causa nazista, responde à 

esposa que jurara segredo e não poderia quebrar o juramento, nem mesmo por ela.  

Apenas uma cerca de arame farpado separa o mundo de Bruno, o menino filho do 

comandante nazista, do mundo de Shmuel, preso no campo de concentração; mas ambos 

possuem em comum a avidez pela infância e acabam por se ligar um ao outro. A dimensão 

do abismo entre os dois surge quando a “fazenda” imaginada por Bruno mostra-se um 

lugar de horror, bem diferente de sua crença, que começa a ser confrontada com a 

“verdade” que os pais lhe impõem. Bruno começa a estranhar seu pai. Finalmente 

desobedece às ordens de sua mãe de não ultrapassar a passagem proibida. A amizade dos 

meninos evolui e Bruno sente-se convocado por Shmuel, quando este lhe conta que deseja 

encontrar o próprio pai. Dessa forma, estaria pagando a dívida que devia ao amigo. O  

 

                                                      
25 Baseado no livro homônimo de John Boyne, dirigido por Mark Herman, 2008. 
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desfecho encena a inocente entrada de Bruno e Shmuel no inenarrável episódio dos 

prisioneiros que entravam para os banhos de gás. 

4. Saber e silêncio 

  

(...) poucas palavras foram cunhadas pelo Terceiro Reich, talvez 

nenhuma. A linguagem nazista usa empréstimos do estrangeiro e 

absorve muito do alemão pré-hitlerista. Mas altera o sentido das 

palavras e a frequência do seu uso. Transformam palavras que 

pertenciam a uma pessoa ou a um pequeno grupo em propriedade de 

todos, requisita para o partido o que antes era propriedade comum e 

dessa forma envenena palavras e formas sintáticas. Adapta a língua ao 

seu sistema terrível e, com ela, conquista o meio de propaganda mais 

poderoso, ao mesmo tempo o mais público e o mais secreto.26 [grifo 

meu.] 

Durante o III Reich as palavras sofreram transformações diversas. Em LTI, 

Klemperer disserta sobre as modificações que alteraram a linguagem e o uso cruel que o 

poder nazista fez delas. Os livros e o acesso a bibliotecas foram proibidos a judeus e, 

depois, até mesmo restritos aos alemães. Palavras foram apagadas, violadas; outras 

tiveram seu significado alterado, por exemplo a palavra fanático, que tinha conotação 

negativa e sofreu uma inversão de sentido. As abreviações, já utilizadas na Alemanha, 

passaram a ser empregadas de forma exagerada e sistemática, pela necessidade de 

organização e tecnicismo do totalitarismo. A mudança de nomes é um capítulo à parte. 

Nomes cristãos tinham que ser germanizados; nomes bíblicos do Velho Testamento eram 

proibidos; judeus cujo nome não demonstrasse origem judaica tinham obrigatoriamente 

de acrescentar Israel ou Sara ao próprio nome. Quando se tratava de um judeu casado 

com uma ariana, ele conservava o próprio nome, mas, se o casal não tivesse filhos, ao 

judeu era obrigatório o uso da estrela amarela e, ao se apresentar em qualquer 

departamento, tinha que dizer o nome, como, no caso de Klemperer, “judeu Klemperer”.  

Além disso, havia mentiras colossais e falsificação da história, com o objetivo de 

enaltecer o povo alemão. 

                                                      
26 KLEMPERER, op. cit., p. 56. 
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Palavras modificadas, que já existiam em determinado contexto, passaram a ser 

envenenadas e exalavam ódio. Um exemplo é a utilização estritamente técnica e 

profissional que os médicos usavam para falar de um doente como “o caso” ou “a 

apendicite” em que eles não viam problema algum; assim como o uso de números na 

identificação dos detentos, linguagem da administração penitenciária que passou a ser 

inequivocamente brutal e mecanizada. Uma declaração de um vigilante do campo de 

concentração de Belsen que, em um tribunal de guerra, disse “tive que lidar com dezesseis 

peças”, ao substituir morto por peça transformava a pessoa em coisa. Também na 

linguagem oficial dizia-se reaproveitamento de cadáver para se referir aos cadáveres 

humanos. Os mortos dos campos de concentração eram transformados em adubo pelo 

mesmo processo que se aplicava às carcaças de animais.  

Ironicamente, o Nacional Socialismo, afirma Klemperer, não queria atacar as 

“personalidades”, o que não excluía torná-las mecanizadas: “O passo decisivo para a 

mecanização linguística da vida ocorre quando a metáfora técnica se aplica diretamente 

a alguém. Essa estrutura oculta confere um ar de normalidade ao processo de escravidão 

e despersonalização.” (Klemperer, p. 243, grifo meu) 

A língua do campo era uma variante particularmente bárbara da LTI. Klemperer 

afirma que a LTI foi uma linguagem tanto de cárcere como de carcereiros, e, por legítima 

defesa, ela necessitava de palavras secretas que conduzissem a ambiguidades, 

falsificações e falácias. No portão de entrada do campo de concentração lia-se O 

TRABALHO LIBERTA – essas palavras atormentaram Levi em sonhos por muitos anos! 

O campo de concentração de Auschwitz fora concebido desde o início como campo de 

extermínio. 

Klemperer alerta para a função do segredo que tenta mascarar a verdade. Mas o 

segredo tem duas faces, ao mesmo tempo esconde e revela. Temos aí a presença da surdez 

e da cegueira do outro. Hoje a psicanálise conhece a surdez e a cegueira estrutural do 

sujeito, mas, no caso, não se trata de surdez e cegueira estruturante, e sim do processo de 

ensurdecer e cegar os indivíduos através de mecanismos autoritários que falseiem a 

realidade ao instrumentalizar a linguagem transmutando-a em propaganda nazista. O que 

constitui mais um paradoxo: pois a ilusão de ordem está a serviço da desordem, e 

podemos dizer vice-versa. 
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LTI – A linguagem do III Reich, de Klemperer, foi editado primeiro em 1947 na 

Alemanha Oriental. Apenas em 1966 foi publicado na Alemanha Ocidental, com novo 

título: La langue insurmontée. (A língua intransponível, em português.) 

5. Paradoxos do silêncio 

Uma questão que concerne a esse tema é a do desaparecimento das vítimas do 

Holocausto. Como entender, após a guerra, o desaparecimento de seis milhões de judeus 

(número estimado)?  

Hoje, sabemos apenas parcialmente o que se passou; durante a guerra e depois 

dela não se tinha notícia de quem estava vivo ou morto. Sabemos que muitos indivíduos 

não encontraram seus familiares, mas, depois, tiveram notícia sobre o desaparecimento 

deles. Também há os que consideravam seus familiares desaparecidos, mas os 

reencontraram vivos após muitos anos. Entretanto, desde a Segunda Guerra até os dias de 

hoje, é inacreditável que o Museu Yad Vashem, em Jerusalém, e o Museu do Holocausto, 

em Washington,27 recebam mensalmente (informação da BBC-Brasil, de 24 de abril de 

2017) cerca de mil e seiscentos pedidos de páginas de testemunho. Existe ainda cerca de 

um milhão de pessoas desaparecidas, anônimas. Em muitos casos, populações judaicas 

inteiras foram exterminadas sem que houvesse qualquer testemunha sobrevivente. “Cada 

nome é importante para nós”, disse Alexander Avram, diretor da Central do Banco de 

Dados de Nomes das Vítimas do Holocausto, de Yad Vashem. Os nomes podem ser 

recuperados de duas maneiras: através de informações daqueles com conhecimento de 

sua morte e por fontes de arquivos, desde listas de deportação nazista a anuários de 

escolas judaicas. 

Em uma guerra “comum”, se assim podemos dizer, onde se sabe onde está o 

inimigo, os mortos são identificados. Por outro lado, em desastres naturais os 

desaparecidos são assim considerados se algum parente notificar a sua falta às  

autoridades; porém, a partir do momento em que o corpo é encontrado e identificado, a 

pessoa deixa de ser um desaparecido e passa a ser considerada como morto. 

                                                      
27 Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center, Jerusalém, yadvashem.org; United States 

Holocaust Memorial Museum, Washington, www.ushmm.org. 
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Como entender o que se passou no Holocausto?  Seguramente não era uma guerra 

nos termos do entendimento comum, e sabemos que se tratou de uma indústria da morte 

e de extermínio em massa. A questão em torno da qual giramos é relativa ao fato do 

sistema nazista ter organizado listas de deportações, desde a decisão da Solução Final e, 

inclusive, de acordo com Arendt, junto ao trabalho da agência judaica que havia em cada 

país e cidade ocupada. Sabia-se o nome, o endereço e os bens que possuía aquele que, 

desapropriado de sua casa e de seus bens, era cruelmente separado de seus familiares e 

entrava no campo sem saber se de lá sairia, quando não era fuzilado antes, ao sair do trem 

que o transportara. Tratava-se, portanto, de uma perseguição calculada, sem precedentes, 

na qual os candidatos deveriam ser “aniquilados”. Antecipadamente os seus nomes 

constavam em listas e a exceção era ser sobrevivente, ou seja, entendemos que já eram 

considerados mortos antes de morrerem de fato, como já visto e reforçando o que Levi 

relata sobre o duplo sentido do campo de extermínio. Depois houve um vácuo, pois até 

hoje o número de vítimas é somente estimado e os historiadores não chegaram a um 

consenso. 

A questão primordial é que, de desaparecido a morto, há um caminho sem elo no 

qual se perdeu o estatuto de morto. Foram condenados para todo o sempre a ser 

desaparecidos, pois, como dito acima, em situações em que o corpo não é encontrado, 

não há como ser identificado. Pior: muitos dos nomes daqueles que sofreram o massacre 

não foram notificados às autoridades. Que nome dar a isso? Ocorre uma inversão da 

ordem da vida e a subtração da possibilidade de morrer de forma digna. Como expressa 

Levi, até para “um condenado à morte a tradição prescreve um austero cerimonial (...) 

Evita-se ao condenado, toda preocupação externa; a solidão que lhe é concedida se assim 

ele o desejar e, todo conforto espiritual; procura-se, enfim, que não perceba ao redor de 

si nem ódio, nem arbitrariedade, mas necessidade e justiça e, junto com a pena, o perdão”. 

(Levi, 1988, p.14). São banidos o direito ao perdão, o direito à palavra, marcas da 

diferença entre o homem e o animal! Eis instaurada a própria impossibilidade de haver 

um entendimento, um luto. O ser foi destruído, abduzido, ferozmente engolido em uma  

escala inimaginável para a mente humana. Essa imagem nos remete ao mito germânico 

de um lobo feroz: Fenrir.  
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A mitologia germânica apresenta a imagem de um lobo particularmente 

monstruoso, Fenrir (em nórdico antigo, o “morador do poço”, o “destruidor do mundo”). 

Fenrir é o pai dos lobos Skoll e Hati, e filho de Loki, que segura em sua mandíbula o Céu 

e a Terra, força devoradora absoluta e predestinado a realizar a destruição dos deuses. 

Voltando ao paradoxo do silêncio, a ordem da vida foi subvertida, a relação entre 

vida e morte, extinta. O que restou são nomes, fotografias sem corpos – como se vê no 

Salão de Nomes, em Yad Vashem, onde são expostas listas recuperadas de nomes de 

prisioneiros judeus e que haviam sido monstruosamente confeccionadas e documentadas 

pela organização nazista em cada país ocupado pela Alemanha. 

O nome do museu da Shoah, “Yad Vashem”, tem sua origem em um versículo 

bíblico: “E a eles darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome 

que não será apagado”. (Isaías, 55, 5) No original, “um memorial e um nome” contém o 

nome Hashem. Shem, em hebraico, quer dizer nome. Hashem é uma das palavras que 

designa Deus, cujo nome, desde a Torá, não pode ser pronunciado. Essa dualidade é muito 

significativa e pode-se dizer reveladora, pois contém um paradoxo: a possibilidade de se 

pronunciar o nome daquele cujo nome não pode ser pronunciado. Há um desafio à ordem 

da linguagem e do psiquismo, que se coloca na dialética entre o imaginário, o simbólico 

e o real. 

Em sua obra Vox Populi, Vox Dei, Poizat recorre à referência animal para 

relacionar a voz de Hitler à voz do lobo. Essa referência foi primeiro encontrada por ele 

em Agamben,28 que evoca o lobisomem como figura imaginária daquele que é sujeitado 

à relação política primitiva do Ban, a pertinência, ao mesmo tempo à animalidade e à 

humanidade de um lado e à sua exclusão de ambas, de outro. Essa noção remete ao laço 

primitivo de soberania: cada sujeito abandona o seu direito a ser “lobo”, ou seja, de 

considerar o seu semelhante como “vida nua” a seu favor, para reservar ao único soberano 

a prerrogativa de ser o lobo frente ao conjunto dos sujeitos que têm a função de usá-la  

para o bem de todos, aquele que garante a lei humana diante de todo o conjunto de 

sujeitos, sob a forma de lobisomem. Poizat observa que seria conveniente aproximar essa  

                                                      
28 AGAMBEM, Giorgo. O que resta de Aushwitz: o arquivo e a testemunha. Tradução de Selvino. São 

Paulo: Boitempo, 2008. 
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ideia da de Freud em Totem e Tabu, em que Freud supõe que os filhos, após o assassinato 

do pai, ao invés de se matarem uns aos outros para tomar o lugar paterno, instauram a lei 

destinada ao interdito do gozo absoluto que caracterizava o pai. 

No estudo da voz surda, vimos que a voz do surdo suscita no outro um profundo 

mal-estar como efeito inconsciente da voz como objeto da pulsão sobre o sujeito. O 

fundamento do medo do lobo relaciona-se ao fantasma que ele ativa no outro. 

Em « L'inquietante étrangeté » de la voix ou : la voix du loup,29 Poizat desenvolve 

os fundamentos do contínuo da voz e do contínuo do olhar, traçando uma relação da voz 

com a inquietante estranheza, fundamento da imaginarização do supereu. 

A ambiguidade que se inscreve na imagem do lobo coloca em cena a tensão das 

representações imaginárias do supereu que retratam a sua ambivalência estrutural em sua 

relação com a bipolaridade das figuras paternas e maternas. Para Poizat, o principal 

atributo imaginário que ilustra a hipótese de que o lobo constituiria uma imagem do 

supereu é o efeito de seu olhar sobre a fala do homem. 

A característica principal do lobo é efetivamente a dimensão do contínuo do objeto 

voz. O recurso ao lobo, como figura imaginária que representaria a ambiguidade do 

supereu, se relaciona ao fato dela despertar o horror e o fascínio aos ouvidos do ser falante. 

Jean Michel Vivès reafirma a tese de Poizat sobre o olhar do lobo. Vivès relata 

que Daniel Pennac, em sua obra de 1984, descreve “l'œil du loup”30: “um olho amarelo, 

redondo, com uma pupila negra bem no centro, um olho que não pisca nunca”. Evocando 

a principal característica do olhar do lobo, ou seja, a continuidade de um olhar que não 

pisca. Poizat elabora a tese de que a primeira fantasia é a de devoração: “não é por ele  

poder nos devorar que sentimos medo do lobo, é por temê-lo  que sentimos medo de ser  

devorados”. Na segunda, ele introduz o olhar: “não é porque vemos um lobo que sentimos  

medo, sentimos pavor no momento em que vemos que o lobo nos viu”; de outra forma, 

fomos capturados pelo olhar do lobo. 

                                                      
29 POIZAT, Michel. « L'inquietante étrangeté » de la voix ou : la voix du loup. Psychologie Clinique, 19-

2005.  
30 Citado por Jean Michel Vivès em La voix et le regard du loup : le surmoi lupin. Voix et Psychanalyse 

2014 – La Voix entre le chien et le loup. Éditions Solipsy. Voix et Psychanalyse, 2014. 
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Na terceira, articula olhar e voz: “o olhar do lobo – se ele nos vê primeiro – tem o 

efeito de subtrair a fala”. Essa ideia remonta à Antiguidade e é encontrada em Platão: o 

olhar do lobo que conduz ao mutismo ou à rouquidão. 

Jean Michel Vivès assinala que Alain Didier-Weill expressou essa ideia da 

seguinte forma: “O paradoxo do supereu é o de encarnar o fato de que o olho escuta e que 

o olho fala”. Porém o olho escuta não da maneira como faz o ouvido e também o olho 

fala não como faz a boca. Se o olho escuta, é sob a forma de adivinhação do pensamento; 

se ele fala, não é supondo o sujeito, mas “dessupondo-o”. 

De acordo com Vivès, essa dessuposição pode ter duas faces, segundo a 

preponderância da voz ou do olhar. A primeira é ilustrada pela figura do mestre e a 

segunda pela do inquisidor. 

A posição do inquisidor, que não supõe um saber impositivo ao sujeito, como faria 

o mestre, mas um saber que irá dissecar pelo olhar a intimidade do sujeito, se aproxima 

da hipótese do silêncio presente na crueldade: o olhar silencioso do inquisidor faz 

entender “eu vejo tudo e sei tudo de você”, excluindo qualquer possibilidade do sujeito 

olhado construir um espaço íntimo que lhe permita escapar do olhar persecutório e tomar 

a palavra.  Esse funcionamento poderia também ser cumprido a partir da dialética entre 

um olhar persecutório e uma voz imperativa. 

A fórmula elaborada por Vivès vem ao encontro da nossa suposição de que o 

silêncio, como circuito da crueldade, engendra no algoz inquisidor uma voz e um olhar 

que dessupõem o sujeito e, no sujeito, assim dessuposto, a impossibilidade de tomar a 

palavra. O fundamento da crueldade pela voz é calar o outro. 

Concluímos com uma passagem de Combate por Berlim, de Goebbels, citada por 

Klemperer: 

 (...) a forma mais profunda de atingi-lo é designá-lo por sua essência; 

pode-se chamá-lo de canalha, patife, mentiroso, criminoso, homicida e 

assassino. No íntimo, ele pouco se sentirá atingido. Fixe-se nele o olhar 

durante algum tempo, calmamente, e se diga então: “O senhor é um  

judeu!”. No mesmo instante ele ficará inseguro, desconcertado, com a 

expressão de quem se sente culpado...” (Klemperer, p. 276) 
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Esta passagem evoca o fundamento da voz a serviço da pulsão de morte. Mas da 

voz que atinge a intimidade do outro com o olhar: onde a pulsão invocante e a pulsão 

escópica se conjugam a serviço da pulsão de morte. 
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