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Resumo 

 
Este estudo tem como objeto analisar historicamente o Holocausto Nazista, abordando 
especificamente as possibilidades de construir narrativas – de valor histórico e/ou 
artístico – sobre esse acontecimento que muitos consideram como a maior catástrofe do 
século XX. Nessa perspectiva busco diferenciar conceitualmente a história – enquanto 
atividade científica – e a memória – enquanto presença e construção do passado. Utilizo 
como fonte os livros Os afogados e os sobreviventes (1986) de Primo Levi e Maus 
(1991) de Art Spiegelman. A primeira fonte é uma autobiografia em prosa, um estilo 
tradicional na literatura referente ao Holocausto. A segunda, Maus, é um romance 
gráfico e, por sua própria forma, a história em quadrinhos constitui uma maneira 
diferenciada de narrar o contexto histórico em questão. Destaco, a partir das obras de 
Levi e Spiegelman, a interface entre história e literatura, buscando compreender 
diferentes possibilidades de representação de um mesmo evento. 
 
Palavras chave: Memória, História, Literatura, Segunda Guerra Mundial. 
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Abstract 
 
This study aims to analyze historically the Nazi Holocaust, specifically by addressing 
the possibilities of constructing narratives about this event that many consider the 
greatest catastrophe of the twentieth century. In this perspective I seek conceptually 
differentiate History – while scientific activity – and memory – while construction and 
presence of the past. I use as source the books The Drowned and the Survivors (1986) 
Primo Levi and Maus (1991) by Art Spiegelman. The first source is an autobiography in 
prose, a traditional style in the literature about the Holocaust. The second one, Maus, is 
a graphic novel, and its own way: comics, is a different way of narrating the historical 
context in question. I Highlight, from the works of Levi and Spiegelman, the interface 
between history and literature, trying to understand the different possibilities of 
representation of the same event. 
 
 
Keywords: Memory, History, Literature, World War II. 
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No final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), França, Inglaterra e Estados 

Unidos atacam a Alemanha que é obrigada a assinar o armistício. Em 1919 assina-se o 

Tratado de Versalhes1.  

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi um conflito militar, envolvendo 

países como Inglaterra, a então URSS, França e Estados Unidos, Alemanha, Itália e 

Japão. Eram divididos em dois grupos, “Aliados” e o “Eixo”. A Alemanha buscava 

reabilitação política e econômica. Em 1933, Adolf Hitler assume o poder no Partido 

Nazista e logo depois o poder na Alemanha, criou-se um governo repressor e totalitário, 

onde a diversidade social era encarada como um problema e a discriminação e a 

segregação eram intensamente praticadas.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, a população civil foi duramente penalizada. 

Milhares de civis foram vítimas dos campos de concentração, onde eram prisioneiros de 

Guerra, eram obrigados a trabalhar como escravos e muitos eram utilizados como 

cobaias em experiências científicas.  

Para denominar o Holocausto nazista alguns autores utilizam o termo “shoah”.2 

Por acreditarem que o termo Holocausto não deve mais ser usado, quando se diz que 

houve o “holocausto” dos judeus se subentende que os judeus foram ao sacrifício. Os 

judeus preferem usar a expressão “Shoah” porque é originária do idioma de seu povo e 

significa catástrofe, o Holocausto está relacionado com sacrifícios destinados a 

purificação dos pecados (DANZIGER, 2010).  

O livro Os afogados e os sobreviventes, originalmente publicado em 1986, é um 

testemunho e reflexão de Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz e autor de uma das 

mais importantes obras biográficas sobre o holocausto.  

Primo Levi era um judeu italiano, trabalhava como químico e esteve confinado 

em Auschwitz por onze meses. Ele afirma que se manteve vivo em um campo de 

concentração durante todo esse tempo por ter serventia aos nazistas (Levi, 2004). 

Exerceu sua profissão de químico no campo de concentração. Um trabalho importante e 

que servia para os nazistas, de acordo com Levi essa função foi a principal responsável 

por sua sobrevivência. 

 

                                                           
1 “O tratado de Versalhes” (1919) foi um acordo de paz assinado pelos países europeus. A Alemanha se 
viu obrigada a assumir a responsabilidade pelo conflito mundial e comprometeu-se a cumprir uma série 
de exigências políticas, econômicas e militares.  
2 O termo Shoah é originário de um dialeto alemão falado pelos judeus ocidentais, a palavra é usada para 
definir o genocídio nazista, partindo do pressuposto que o termo “holocausto” seria considerado ofensivo, 
dado o seu significado tradicional para a comunidade judaica. 
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Os campos de concentração funcionavam como máquinas de extermínio, 

grandes centros de terror político, um reservatório de mão-de-obra escrava. Primo Levi 

ficou confinado em Buna-Monowitz3 e conseguiu, através da escrita, contar e transpor o 

sentido e a lógica dos campos nazistas, bem como o processo de redução de mulheres e 

homens a seres inferiores e destinados à exploração absoluta.  

De acordo com Levi, nos campos de concentração as pessoas perdiam a 

humanidade, eram tratados como animais. Entre as muitas formas de desumanização 

enfrentadas pelos prisioneiros, as dificuldades – ou incapacidade – de comunicação são 

analisadas profundamente por Primo Levi. Muitos prisioneiros não conseguiam se 

comunicar nos campos de concentração devido às barreiras linguísticas e o 

desconhecimento do idioma alemão. Era grande o número de deportados italianos 

(como o próprio Levi), iugoslavos, franceses e gregos em Auschwitz e a incapacidade 

de comunicação se tornava um grave problema.  
Saber o alemão era a vida: bastava olhar ao redor. Os companheiros italianos 
que não o compreendiam, isto é, quase todos salvo alguns triestinos, 
afogavam-se um a um no mar tempestuoso do não-entendimento: não 
entendiam as ordens, recebiam murros e pontapés sem compreender por quê. 
Na ética rudimentar do campo, estava previsto que um golpe se justificasse 
de algum modo, para facilitar o estabelecimento da corrente transgressão-
punição-arrependimento; assim, muitas vezes o Kapo ou seus adjuntos 
faziam acompanhar a pancada com um grunhido: “Sabe por quê?”“, a que se 
seguia sumária “comunicação do delito”. Mas para os novos surdos-mudos 
esse cerimonial era inútil (LEVI, 2004, p. 83). 

 

Para Levi, os prisioneiros viveram a incomunicabilidade de maneira mais 

radical. Enquanto estava preso em Fossoli, um campo de concentração que ficava na 

região da Itália, Primo Levi não conseguia se comunicar com os funcionários da SS4 e 

percebeu naquele momento que saber falar alemão era um divisor de águas. O modo 

como os SS agiam amedrontava Primo Levi, ele tinha que interpretar as ordens que 

recebia pelo tom de voz que os funcionários utilizavam, grande parte dos prisioneiros 

não entendia o que estava acontecendo e acabavam apanhando sem ao menos saber o 

motivo da agressão.  

 Os funcionários acreditavam que os prisioneiros não eram mais seres humanos e 

sim animais, que precisavam ser tratados com violência para entender as ordens dadas. 

Como estes prisioneiros não conheciam o idioma dos soldados, não conseguiam 

entender para onde iriam e como iriam. 
                                                           
3 Auschwitz foi um complexo de campos de concentração, o maior deles. Buna-Monowitz era uma de 
suas subdivisões.  
4 A SS foi uma organização paramilitar da Alemanha, tornou-se uma das instituições mais importantes do 
país durante o governo de Hitler. 
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Em seu livro, Primo Levi aprofunda as reflexões acerca das dificuldades de 

compreender e narrar os acontecimentos do holocausto, mesmo entre os sobreviventes. 

Muitos prisioneiros não tinham consciência de onde estavam. Não compreendiam o 

significado do campo, muitas vezes não sabiam que outros campos existiam. De acordo 

com ele os sobreviventes apenas pensavam em voltar pra casa. 

Os prisioneiros que mais escreveram sobre os campos, os chamados 

“historiadores do Lager5” eram presos políticos, que usavam a escrita como forma de 

interpretação. Esses presos dispunham de conhecimento para interpretar o que 

acontecia, disponham também de melhores condições dentro do campo, tendo inclusive 

em alguns casos, condições materiais para escrever.  

Primo Levi destaca que não é um historiador, estava apenas narrando suas 

experiências como judeu sobrevivente no nazismo, uma tarefa bastante difícil. Ele alerta 

que seu Os afogados e os sobreviventes esta repleto de memória, uma memória que 

pode ter sido afetada pelo tempo, servindo como uma fonte suspeita para o próprio 

autor.   
Não tive intenção, nem seria capaz, de fazer uma obra de historiador, isto é, 
de examinar exaustivamente as fontes. Limitei-me quase exclusivamente aos 
Lager nacional-socialistas, porque só destes tive experiência direta [...] 
(LEVI, 2004, p. 17). 

 

Apesar do alerta, Levi levanta reflexões e questionamentos de cunho 

historiográfico acerca do Holocausto, embora para ele exista a ideia de que presenciar 

um acontecimento seja fundamental para sua compreensão sobre ele. A experiência 

direta, a existência de uma memória verdadeira e oficial são pontos muito valorizados 

por Levi, algo que não está presente nas obras historiográficas. Levi é uma testemunha, 

um sobrevivente, e seu livro guarda esta característica primordial.  

De acordo com Levi, os prisioneiros chamados “historiadores dos Lager” eram 

os presos políticos, que usavam a escrita como forma de interpretação, como eram ex-

combatentes acreditavam que o testemunho seria um ato de guerra.   
Estava na lógica das coisas que estes historiadores fossem quase todos 
prisioneiros políticos: e isto porque os Lager eram um fenômeno político; 
porque os presos políticos, muito mais do que os judeus e do que criminosos, 
podiam dispor de um substrato cultural que lhes permitia interpretar os fatos 
que assistiam; porque, justamente na qualidade de ex-combatentes,ou ainda 
de combatentes antifascistas,se davam conta de que um testemunho era um 
ato de guerra contra o fascismo; porque tinham acesso mais fácil aos dados 
estatísticos; e, enfim, porque muitas vezes, além de desempenharem funções 
importantes nos Lager, eram membros das organizações secretas de defesa 
(LEVI,1986,p. 15). 

                                                           
5 O termo “Lager” é utilizado no idioma alemão para nomear os campos de concentração. 
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Primo Levi, ressalta que os prisioneiros não possuíam uma visão ampla do 

universo em que vivia. Estavam cercados por ameaças e pelo medo da morte, poderiam 

trabalhar com um colega e no outro dia o mesmo ter sumido sem explicação. O que 

conhecemos dos Lager hoje foi escrito por um tipo de prisioneiros que Primo Levi 

chama de “testemunhas privilegiadas” eram pessoas que buscavam entender os campos 

de concentração no seu interior, e que obtiveram algum tipo de posição que favorecesse 

a observação e a sobrevivência. 

Para Levi as pessoas que realmente poderiam contar sobre o Holocausto são 

aqueles que morreram nos campos de concentração, pois somente essas pessoas teriam 

testemunhado a conclusão daqueles acontecimentos.  
Numa distância de anos, hoje se pode bem afirmar que a história dos Lager 
foi escrita quase exclusivamente por aqueles que, como eu próprio, não 
tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, ou então sua capacidade de 
observação ficou paralisada pelo sofrimento e pela incompreensão (LEVI, 
2004 p. 14). 

 

O livro Os afogados e os sobreviventes (1986) foi escrito com a intenção de dar 

voz às verdadeiras vítimas, essas pessoas que não puderam voltar para contar o que 

aconteceu e lembrar as gerações futuras sobre todos que sofreram com o fenômeno dos 

campos de concentração (LEVI, 2004). Para cumprir esse objetivo, Levi precisa tentar 

compreender da melhor maneira possível o contexto político e econômico que 

possibilitou a realização do holocausto nazista.  

O livro, Maus, de Art Spiegelman também aborda a questão dos problemas de 

comunicação, mostrando que a dificuldade em compreender o significado do 

Holocausto e a dimensão de cada ação antissemita operada pelo governo nazista existia 

até mesmo no próprio período, por aqueles que estavam vivenciando o processo. De 

acordo com o livro em maio de 1942, depois de um decreto todos os judeus com mais 

de setenta anos seriam transferidos para a Tchecoslováquia. O discurso oficial afirmava 

que, com o decreto, os idosos iriam para uma clínica onde teriam melhor tratamento, 

mais na verdade estavam sendo levados para Auschwitz.  
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                               (Spielgeman, 2005, p.90) 

 

O livro, Maus, de Art Spiegelman, não é um relato autobiográfico contrapondo o 

livro de Primo Levi, Os afogados e os sobreviventes. Spiegelman busca contar o que 

seu pai passou nos anos de guerra e as conseqüências da guerra em sua vida. Primo 

Levi, ao longo do livro faz reflexões acerca de suas memórias, os limites de sua 

lembrança e as possibilidades de compreender o que viveu. 

Utilizamos Maus como exemplo do alargamento das possibilidades de narrativa 

do holocausto. Trata-se de uma historia em quadrinhos, a narrativa é feita a partir de 

imagens e textos, há uma forte associação entre a pura criação artística e o testemunho. 

Enquanto o livro Os afogados e os sobreviventes de Primo Levi é o relato 

autobiográfico escrito por um sobrevivente, Art Spiegelman escreve a partir das 

histórias contadas por seu pai, que assim como Primo Levi, é um sobrevivente do 

Holocausto.  

Em Maus acompanhamos o relacionamento do autor com o pai e de como os 

efeitos da guerra repercutiram em sua vida. No livro os judeus são tratados como ratos 

(Maus em alemão), os alemães como gatos, os franceses são sapos, os poloneses porcos 

e os estadunidenses são cães. Há uma simbologia presente em cada animal e sua 

associação com a nacionalidade que representa. 

Spiegelman escolhe representar os judeus como ratos em uma clara alusão a 

doutrina nazista, que considerava os judeus como inferiores aos alemães, uma praga que 

deveria ser eliminada. Em nossa sociedade tratamos os ratos de maneira semelhante, o 
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rato é considerado um animal nojento que pode trazer doenças para as pessoas por isso 

deve ser eliminado.  

Grande parte da Teoria de Charles Darwin foi utilizada pelos nazistas, que 

acreditavam que os arianos eram superiores as outras raças e também eram mais 

evoluídos biologicamente. Além dos ratos viverem em esgotos, poderia ser achado em 

todos os lugares, nos campos de concentração os judeus viviam em condições 

desumanas praticamente as mesmas condições em que estavam os ratos. 

 A partir das representações de Art Spielgeman podemos supor que os animais 

foram escolhidos desta maneira para ilustrar as relações dos animais na natureza, os 

alemães sendo representados como gatos que naturalmente perseguem os ratos, os gatos 

e ratos são inimigos naturais. Os Estadunidenses eram tratados com cachorros, pois 

alemães e estadunidenses eram inimigos na Segunda Guerra, por isso eram retratados 

como “inimigos naturais”.  

No livro Art Spiegelman, personifica os animais de acordo com as posições 

políticas e sociais durante a Segunda Guerra Mundial. Nas páginas finais de seu livro 

Art Spiegelman apresenta abertamente seu recurso literário. Durante uma consulta com 

seu terapeuta ele conta que o psicanalista vivia cercado por cães e gatos, neste momento 

o autor questiona se mencionar este fato acabaria com a metáfora criada por ele sobre os 

animais (SPIEGELMAN, 2005, p. 203). 

Em alguns quadrinhos do livro, percebemos a dificuldade de Art Spiegelman em 

narrar o que aconteceu nos campos de concentração, em certo momento Spiegelman, em 

uma sessão de terapia, diz que não consegue pensar em Auschwitz e muito menos 

ilustrar o que acontecia com seu pai.  

No quadrinho a baixo, temos Spiegelman em uma conversa com Pavel, seu 

psicanalista e também sobrevivente do holocausto. O autor se questiona por não 

conseguir pensar no sofrimento das pessoas em Auschwitz, mostrando o quanto era 

difícil imaginar e representar os campos, ele se questiona por não conseguir pensar no 

sofrimento das pessoas em Auschwitz, mostrando o quanto era difícil imaginar e 

representar tais acontecimentos. Spiegelman se sente culpado por não entender sua 

relação com seu pai e por ter nascido após a guerra, ele se sente deslocado por não 

compartilhar a memória do acontecimento mais importante da vida da sua família.  
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                          (SPIEGELMAN, 2005, p.205) 

 

Durante o livro, percebemos episódios que marcam a vida de Art Spiegelman, 

como quando o seu irmão foi morto por sua tia por medo dela e das crianças serem 

levadas para Auschwitz, o autor não era nascido na ocasião, mas mesmo assim acabou 

sendo afetado pelos efeitos da Guerra, ou até mesmo quando se questiona o fato de sua 

mãe ter sobrevivido a Auschwitz, mas depois de alguns anos ter cometido o suicídio 

sem ao menos deixar uma carta explicativa. 

Nos campos de concentração existia a figura do Kapo, que era uma espécie de 

capataz dos Lager, era um prisioneiro que auxiliava nas tarefas do Lager, como contar o 

número de prisioneiros, distribuírem comida ou até mesmo ajudar a controlar e punir 

outros prisioneiros. No quadrinho a baixo o pai de Art Spiegelman ajuda um Kapo a 

aprender inglês em troca de ajuda no dia a dia de Auschwitz: roupas, sapatos e comida. 

Pelo quadrinho percebemos que o Kapo agia com violência em relação aos prisioneiros. 
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(SPIEGELMAN, p. 190, 1991) 

 

Em Os afogados e os sobreviventes, Primo Levi narra o comportamento dos 

Kapos, destacando a mesma violência que é apresentada em Maus.  O fato do Kapo 

também ser um prisioneiro, e por essa razão um vítima do nazismo, era contraditório 

com sua ação violenta e seu auxílio aos nazistas. O comportamento do Kapo é o 

exemplo máximo do que Levi denomina como “Zona Cinzenta”, o lugar onde se torna 

difícil separar quem é vítima e quem é carrasco6. Os prisioneiros conseguiam sobreviver 

por mais tempo nos campos quando colaboravam com os nazistas ( recebiam maior 

quantidade de comida, mais agasalhos no inverno), por este motivo fazia parte da zona 

cinzenta.  

O Kapo é uma figura ambígua, é vítima e luta por sobrevivência, mas também é 

carrasco e, muitas vezes, compartilha alguns dos preconceitos dos algozes, como o 

antissemitismo.  

Em 18 de agosto de 1982 Vladek, pai de Art Spiegelman, morre de ataque 

cardíaco, Spiegelman nesta parte do livro faz uma reflexão sobre sua vida e sua carreira. 

O autor se desenha com uma máscara de rato, percebemos que após tentar entender o 

Holocausto e a relação dele com Vladek, o autor não consegue entender a si próprio, sua 

identidade enquanto judeu é questionada por ele mesmo. No quadrinho a baixo, Art 

                                                           
6 De acordo com Larissa Nascimento, este conceito designa as relações peculiares em Auschwitz, que 
faziam com que as vítimas se tornassem algozes e fazia com que oprimido se inserisse no papel de 
carrasco (2012). 
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Spiegelman esta representado com uma máscara de rato ao seu redor temos moscas, o 

que ilustra a condição em que viviam os judeus durante o holocausto, no livro os judeus 

são representados como ratos, esses animais eram encontrados em esgotos, locais sujos. 

 
(SPIEGELMAN, p. 201, 1991) 

 

 Podemos relacionar história e literatura dizendo que cada literato ou historiador 

escreve de acordo com seu tempo, escrevendo sobre a sociedade e os eventos que 

presenciou. Associando história com memória percebemos que a memória, mesmo não 

sendo concreta e podendo ser modificada ao longo do tempo ajuda os historiadores a 

entender o passado e a sociedade. Notamos essas relações em Maus e em Os afogados e 

os sobreviventes. Por meio destas duas obras, Primos Levi e Art Spielgeman ajudam as 

gerações futuras a entender o Holocausto e os campos de concentração. 

De acordo com Primo Levi a memória não é muito confiável, os acontecimentos 

podem ser mudados no inconsciente ou até mesmo serem esquecidos, além dessas 

memórias serem distantes pode servir de uma fonte de suspeita. Em Os afogados e os 

sobreviventes Levi examina o que viveu com cuidado, pois de acordo com o autor a 

memória pode ser mudada com o passar do tempo. 
Muitos sobreviventes de guerras ou de outras experiências complexas e 
traumáticas tendem a filtrar inconscientemente suas recordações: evocando-
as entre eles mesmos ou narrando-as a terceiros, preferem deter-se nas 
tréguas, nos momentos de alívio, nos interlúdios grotescos, estranhos ou 
relaxados, esquivando-se dos episódios mais dolorosos (LEVI, p.27, 2004). 
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 De acordo com Lucas de Oliveira, Os afogados e os sobreviventes é um clássico 

porque consegue fazer com que o testemunho e a narrativa literária fiquem em conjunto. 

Partindo deste ponto podemos relacionar a obra de Levi como uma literatura de 

testemunho de grande valor histórico.  

 Durante a leitura de Os afogados e os sobreviventes percebemos a preocupação 

do autor em fazer reflexões ao longo da narrativa a partir do contexto histórico. 

Notamos então a visão do autor em relação à Segunda Guerra Mundial e também ao 

Holocausto. Como estes eventos repercutiram na vida de Primo Levi, com este relato o 

autor nos ajuda a compreender os possíveis significados de tudo que aconteceu nos 

campos de concentração.  

 Em Maus percebemos a busca do autor pela sua identidade, a tentativa de 

entender a relação com seu pai, Spiegelman não se preocupa em fazer reflexões ao 

longo do livro, não quer compreender o contexto social, político ou econômico que 

levaria ao assassinato de milhões de pessoas. Seu livro foca em seu pai e como a 

Segunda Guerra Mundial marca a vida de sua família. 

As maneiras de se fazer literatura – livros como Maus e Os afogados e os 

Sobreviventes – são diferentes da maneira de se fazer historiografia. Não há em Levi e 

Spiegelman a preocupação de seguir alguma metodologia ou de evitar erros como o 

anacronismo, por exemplo. Há em Levi um compromisso com seu próprio testemunho, 

sua experiência de sobrevivente. Spiegelman constrói, a partir da história de 

sobrevivência de seu pai, uma narrativa que mistura ficção e testemunho, imagens e 

texto, para contar sobre seus próprios sentimentos. Mostra como a guerra afeta sua 

família, seu povo e sua própria identidade, mesmo após décadas.    

Apesar de suas características próximas a literatura, os livros de Levi e 

Spiegelman apresentam contribuições para a história como fontes. Esses livros trazem 

informações da própria época em que foram escritos, os questionamentos e angústias de 

seus autores, e informam também sobre o holocausto, a partir do testemunho que 

apresentam. De acordo com Diogo Cesar Nunes fonte histórica seria: 
“Fonte histórica, por definição, é tudo aquilo que possa levar o historiador ao 
passado. Não todo e qualquer passado, mas àquele que ele julgar relevante 
para a explicação de um evento ou de uma estrutura: ou seja, àquilo que ele 
determinar como fato histórico” (NUNES, p.161, 2010). 
 

 A escrita da história acontece por meio da construção de narrativas a partir de 

um a busca por sentido, como é o caso de Primo Levi durante a escrita da narrativa o 

autor estava contando as experiências pelas quais passou quando esteve nos campos de 
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concentração, buscava entender o que acontecia nos Lager como se estivesse voltando 

ao local. Em Maus o autor faz uma adaptação de tudo que foi contado a partir da 

memória de Vladek, neste caso o autor utiliza seu ponto de vista em relação às 

memórias do seu pai. 

 Com este artigo concluímos que o holocausto é um acontecimento muito 

significativo para a história contemporânea, podendo ser representado de diversas 

maneiras – histórica, literária e artisticamente – e que cada uma dessas maneiras carrega 

diversas possibilidades de reflexão e significado. Nos livros aqui analisados, cada 

sobrevivente contou a sua versão em relação ao acontecimento, percebemos que não 

existe uma verdade absoluta na historia, mesmo Primo Levi e Art Spiegelman contando 

sobre um mesmo acontecimento percebemos que as versões contadas são diferentes.  

  Primo Levi escreveu Os afogados e os sobreviventes para lembrar as gerações 

futuras os perigos do poder totalitário, da intolerância e das perseguições políticas. Ele 

tinha a intenção de fazer com que as pessoas se lembrassem do Holocausto e de suas 

repercussões. 

 Maus, uma historia em quadrinhos sobre uma das maiores catástrofe da 

humanidade foi vencedor do Premio Pulitzer7, mostrando que a representação por meio 

de quadrinhos foi inovadora e audaciosa.  

Com esses dois livros que percebemos que o holocausto pode ter uma 

representação livre desde que respeite a memória daqueles que sofreram com esse 

acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 O Prêmio Pulitzer é um prêmio norte-americano outorgado a pessoas que realizam trabalhos de 
excelência na área do jornalismo, literatura e música. 
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