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Como abordar, de forma inovadora, um período histórico como o do nazismo, que já tem sido objeto de

reflexão em inúmeros trabalhos? Como lidar, de forma objetiva, com um tema como o do genocídio, da morte
sistemática de judeus e de outras categorias, como ciganos e homossexuais, que ainda hoje suscita fortes reações
emocionais? Tais são questões que Michael Pollak consegue resolver com sucesso em seu recente livro sobre a
experiência dos campos de concentração.

 
Baseando-se em trajetórias individuais de mulheres que passaram pelo campo de extermínio de Auschwitz-

Birkenau, na Polônia, o autor produz uma análise densa, rica e impressionante. Mais do que contribuir para a
compreensão de uma experiência, porém, o livro de Pollak lança luz sobre processos sociais mais amplos,
problematiza conceitos de uso corrente nas ciências humanas e constitui, sem dúvida, uma referência imprescindível
para pesquisas de cunho biográfico.

 
L'Expérience concentracionnaire é um livro gestado durante alguns anos, através de um trabalho que já

resultara em artigos publicados na revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Algumas de suas questões
centrais permeiam, igualmente, Les homosexuels et le sida (Paris, Éditions Métailié, 1988). Tanto neste quanto
naquele, o problema da identidade social - sua manutenção, sua gestão - constitui o fio condutor da análise.

 
A pergunta básica de Pollak é a de como é possível preservar a identidade numa situação extrema como a de

um campo de concentração, em que pessoas são arrancadas de seu ambiente e de suas redes de relações familiares e
habituais, expropriadas de seus bens, mesmo os mais insignificantes, e atiradas num universo estranho, hostil,
degradante, violento e totalitário, em que se busca a despersonalização e onde a morte é uma presença constante. E
mais: de que maneira esta mesma identidade - e os elementos que a constituem - pode pesar na definição das
trajetórias distintas, observadas no interior do campo, das novas redes que ali são formadas e da própria possibilidade
de sobrevivência, assim como também na readaptação à vida ordinária após a libertação.

 
Em sua primeira parte, o livro traz os relatos de três mulheres que, segundo o autor, nunca haviam tornado

pública a experiência que tiveram nos campos. Entramos assim em contato, de saída, com a violência, a destruição, o
arbítrio, o medo e a incerteza que marcam aquela situação. Por outro lado, podemos observar todo um esforço de
compreensão e de adaptação à realidade, o estabelecimento de novos vínculos e relações, a resistência contra a
despersonalização e o extermínio.

 
Não estamos diante, é preciso ressaltar, de mera transcrição de depoimentos. Na verdade, os relatos seguem

uma lógica determinada, que é a da demonstração. Como indica o próprio Pollak, eles foram construídos de maneira a
fornecer elementos esclarecedores de determinadas problemáticas que compõem o seu objeto e que são aprofundadas
ao longo do livro. São elas, entre outras, as ligações de cada pessoa com o judaísmo, suas percepções diferenciais da
realidade em função de sua socialização e experiência, os recursos com que estruturam o domínio da situação, sua
capacidade de antecipação de ameaças e as razões que pesam nas escolhas de suas condutas. Não por acaso, portanto,
os depoimentos escolhidos são de mulheres com trajetórias distintas, que habitavam em regiões diversas e foram
deportadas em momentos diferentes de suas vidas.

 



Não é apenas o conteúdo dos relatos, ou o que é dito de forma explícita, entretanto, que aqui interessa. O
próprio silêncio é tomado como dado significativo. Em outros termos, ao invés de incorporar os limites do discurso, ou
os limites do dizível, como limites mesmo da pesquisa, associando-os ao esquecimento, Pollak os constitui em objeto
de reflexão, permitindo que o silêncio sobre o passado seja visto pelo leitor como uma forma de lidar, suportar ou
superar aquele passado.

 
A rememoração não implica, necessariamente, remontagem de uma vida destruída. Na verdade, ela pode reabrir

feridas nunca cicatrizadas de forma devida, fazendo aflorar sentimentos de dor, medo, angústia e culpa, num processo
que pode mostrar-se tão mais difícil quanto mais as ações pregressas estiverem em descompasso com normas de moral
correntes no momento da produção do relato. Some-se a isso a própria ansiedade gerada pela expectativa de
julgamento negativo, ou de recriminação, por parte daquele que ouve. Assim, a gestão da memória aparece,
igualmente, como gestão da identidade enquanto auto-percepção, imagem de si para si, imagem de si para outrem,
representação e heteropercepção, imagem de si emitida por outrem.

 
É justamente sobre a ponte entre memória e identidade que caminha a segunda parte do livro. Ali, dois feixes

de tensões são trabalhados de forma detida, um primeiro envolvendo o dizível e o indizível, e um segundo, a ele
relacionado, o individual, ou pessoal, e o coletivo.

 
Neste ponto, os próprios relatos de que dispõe o autor - e eles são muitos e de tipos variados, indo desde

entrevistas por ele mesmo realizadas até depoimentos judiciais, produzidos no âmbito do julgamento de crimes de
guerra, passando por escritos autobiográficos, entre outros - tornam-se objeto de problematização, sendo
sistematicamente comparados. De fato, observa-se que diferentes formas, propósitos e situações de testemunho geram
distintos constrangimentos e reações por parte da testemunha, o que, é claro, se reflete em cada depoimento.

 
O que leva, porém, sobreviventes de situações extremas a romperem o silêncio e tomarem a palavra? A

resposta deve ser buscada não apenas na capacidade e na disposição individuais, mas também no que faz com que,
num momento dado, o indivíduo seja solicitado a falar ou sinta-se socialmente autorizado a fazê-lo. Quem faia, fala
para alguém. Se isso é verdade, o testemunho pode ser visto como resultado do encontro entre a disposição do
sobrevivente e a possibilidade, ou o interesse, em ser ouvido. Estabelece-se, portanto, uma relação - e, assim, também
uma negociação - entre aquele que se dispõe a relatar sua experiência e os que lhe solicitam que o faça. Esta relação
determinará o que, de fato, será dizível.

 
Resultando, por conseguinte, nas palavras de Pollak, de um encontro entre uma oferta e uma demanda de

palavra num mercado de trocas lingüísticas, os relatos de vida são suscetíveis de múltiplos modos de apresentação,
variando de acordo com a situação e o momento da enunciação. E os distintos modos de enunciação, por seu turno,
remetem aos instrumentos intelectuais e lingüísticos da pessoa e aos recursos de que dispõe para dominar a realidade.

 
Assim, a análise passa a incidir sobre os modos de enunciação (as estratégias narrativas), tratados como

diferentes formas de gerir a identidade. O autor consegue constatar que, seja qual for o ângulo a partir do qual se
aborde o material, o que emerge é, justamente, a tensão constante entre uma experiência pessoal e uma experiência
coletiva. Essa tensão se expressa quer no testemunho em nome de um valor geral ou de si próprio, quer na ausência de
relatos de cunho militante, marcados pela heroização e a individualização, quer no emprego e na freqüência mesmo de
pronomes pessoais. De fato, os registros disponíveis se mostram incapazes de dar conta da experiência de internação
nos campos de concentração, no que ela teve de pessoal. Reconstituindo o passado de forma lacunar, eles não
permitem, efetivamente, compreender as vítimas e seus problemas.

 
Novamente nos vemos diante do tema da gestão da identidade. O que parece estar em operação nos registros e

depoimentos é um trabalho de superação de determinados traumas, tanto através do bloqueio de lembranças singulares,
quanto de sua integração ou diluição num discurso geral. A experiência dos campos de concentração é, sem dúvida,
dificilmente comunicável.

 
Uma vez mais, porém, o pesquisador vai além dos limites fixados pelos testemunhos, produzindo seus dados,

voltando-se para o singular a fim de dar conta do geral em sua complexidade e diversidade, debruçando-se sobre o
pessoal sem descurar do coletivo. Tal é o que se faz na terceira e última parte do livro, que reflete sobre as diferentes



formas de gestão da identidade em três momentos - chaves da experiência dos prisioneiros, a saber: a prisão e a
chegada ao campo, que compõem o traumatismo inicial, a adaptação à nova realidade e o retorno à vida comum.

 
Como observa Pollak, a prisão, a deportação e a chegada ao campo são momentos de ruptura e de grande

violência para todos os atingidos. A força do trauma, contudo, varia em função das circunstâncias precisas daqueles
acontecimentos, da capacidade de antecipá-los e de preparar-se para eles. De todo modo, do maior ou menor sucesso
na superação do trauma inicial dependerá a posterior adaptação à nova realidade, a possibilidade de resistência às
imposições da instituição total que é o campo, bem como, em alguma medida, a própria sobrevivência.

 
Prisão, deportação e chegada ao campo constituem, na verdade, a primeira etapa de um rito de passagem que

tem por objetivo a destruição de toda vontade de resistir. Trata-se de um processo de despersonalização, de quebra da
identidade através do corte com as referências habituais e passadas, da tomada de todos os bens, da igualização da
aparência, tanto física (pela raspagem das cabeças e a debilitação generalizada) quanto vestuária (pela imposição de
um uniforme), além da própria substituição do nome por um número tatuado no braço. Mais do que isso, porém, trata-
se de uma dessocialização que opera através de separações e rupturas com vínculos correntes, mesmo os mais básicos,
como os familiares e os amorosos.

 
Superar o trauma inicial compreende, além de uma repersonalização, recuperar a força física e psicológica, a

auto-estima e a segurança de si, e ressocializar-se, construindo novos vínculos no interior da instituição total.
Estabilizar o eu e estabilizar as relações com outrem, como conclui o autor, são duas dimensões de um mesmo
processo.

 
A superação do trauma inicial e a decisão de sobreviver que a acompanha, entretanto, não são garantias

definitivas naquele sistema cuja característica objetiva mais evidente é o extermínio. Marcado pela incerteza, suas
regras escapam ao controle geral. Num tal quadro - e aqui a contribuição teórica de Pollak é significativa - dificilmente
podem os modos de adaptação e as disputas pela sobrevivência tomar a forma de verdadeiras estratégias. Em primeiro
lugar, porque a todo e qualquer momento o arbitrário e o imprevisível podem invalidar os cálculos estratégicos. Em
segundo, porque o deportado tem apenas uma visão parcial e que se constrói lentamente, passo a passo, daquele
universo que lhe permanece sempre estranho.

 
Se, porém, é problemático pensar-se a adaptação, as trajetórias e a própria sobrevivência no interior do campo

em termos de estratégia, parece ser igualmente questionável, na avaliação do autor, a eficácia de conceitos como os de
habitus e de capital. Procurando dar conta do ajustamento recíproco entre disposições individuais e estrutura social,
esses conceitos podem ser esclarecedores de momentos de crise e de transição entre estados diferentes, mas são
demasiadamente globais e vinculados a uma concepção de unidade da pessoa. Podem limitar a análise de situações
extremas que, distintamente das crises de transição correntes, remetem ao improviso, à agilidade, à astúcia, à
capacidade de decodificação de situações imprevistas e incertas. Por isso mesmo, é com a noção de recurso que Pollak
trabalha.

 
Acionando, pois, de forma seletiva, seus recursos individuais, .o deportado procura adaptar-se ao universo do

campo de concentração, competindo por posições menos instáveis inseguras e angustiantes, buscando garantir sua
permanência física e, na medida do possível, moral. Tais recursos podem ser físicos (como aparência, idade, força e
resistência), relacionais (como as redes de relações pessoais e afetivas) e cognitivos (que remetem às competências
específicas e a um savoir faire prático).

 
Os ajustamentos ao campo, diferenciados em função dos recursos, representam pólos extremos de reação a uma

situação-limite. Em geral, o período em que um indivíduo permanece no campo deverá ser caracterizado, em seu
conjunto, por uma das formas possíveis de ajustamento, como a introspecção (ou voltar-se para si), a intransigência
(ou recusa sistemática a obedecer ordens), a instalação (ou assunção de determinadas posições que podem ser menos
instáveis ou ameaçadoras, mas supõem maior ou menor grau de compromisso com os SS) e, finalmente, a conversão
(ou adoção de práticas mágicas e exacerbação da religiosidade). E claro, porém, que a persistência de um padrão de
ajustamento não exclui a possibilidade de, em função de situações objetivamente encontradas, uma mesma pessoa
poder optar por vias diferentes.

 



É importante ressaltar - e este é mais um dos aspectos que conferem especial interesse ao trabalho de Pollak -
que as formas de ajustamento não têm seus efeitos circunscritos ao período de internamento. Pelo contrário, elas
imprimem suas marcas sobre os indivíduos, pesando sobre a vida após a libertação, tornando-se também fonte de
acusações e ressentimentos, dividindo os sobreviventes e intervindo em suas escolhas. São comuns, por exemplo, os
casos de judeus que, tendo atuado como kapos no período em que estiveram nos campos, passaram a ser rejeitados por
suas comunidades após o fim da guerra.

 
Se, portanto, a libertação representa a felicidade e o reencontro, também pode ser fonte de novas angústias,

fazendo aflorar sentimentos de perda e de culpa, levando ao rompimento de vínculos construídos no interior do campo,
trazendo sensações de desorientação e de deslocamento, . no sentido mesmo de não ter um lugar. O retorno à vida
ordinária, em suma, exige, igualmente, um brutal esforço de reconstrução, não apenas da vida em si, mas da própria
identidade. Este esforço, contudo, terá sempre como referência (ainda que sob a forma de silêncio) o período de
internação nos campos, um passado impresso definitivamente, como uma tatuagem, nos corpos e nas mentes dos que o
viveram.

 
O silêncio, no entanto, como acentua Pollak em suas páginas finais, não se deve somente ao trabalho de

reconstrução e gestão da identidade individual. As classificações oficiais dos deportados e as distintas lógicas operadas
pelos diferentes países, após a guerra, na definição dos grupos de vítimas, no seu reconhecimento e no seu
enquadramento social pesaram, certamente, na constituição de uma memória coletiva, produzindo exclusões, retirando
a certos segmentos - como ciganos, homossexuais, prostitutas ou ‘anti-sociais’ - a possibilidade de trazer a público
suas lembranças, impedindo mesmo que fossem solicitados a fazê-lo, que houvesse interesse em ouvi-los.

 
O que se observa hoje, todavia, num momento em que vão desaparecendo os antigos sobreviventes, é que a

preservação e a gestão da memória tornam-se tarefas dos herdeiros e são desempenhadas de acordo com questões e
objetivos atuais. Neste processo, a deportação e o extermínio acabam por constituir um campo de discursos
concorrenciais que se originam nos diferentes grupos de vítimas, cada um buscando resssaltar a singularidade de suas
vivências, de seu passado nos campos, como forma mesmo de construir a própria identidade, promover a sua coesão e
demarcar o seu lugar na sociedade. Isso, é claro, gera tensões com o caráter universal da lição dos campos de morte.
Como um outro desdobramento, entretanto, ou como uma outra posição no interior desse espaço concorrencial, temos a
relativização ou a própria negação do genocídio, através de teses e trabalhos surgidos nos últimos anos.

 
Na verdade, seguindo a linha de argumentação do próprio Pollak, poderíamos perguntar que efeitos tem, nessa

concorrência, a publicação de um trabalho como L`Expérience concentracionnaire. Tal preocupação é, aliás, expressa
pelo próprio autor em sua apresentação ao livro. Ao buscar justificar a demora de sua publicação, ele lembra que, mais
do que as resistências e as críticas de sobreviventes e de seus herdeiros aos efeitos dessacralizantes do trabalho, ele
temia que pudesse conduzir à relativização e à banalização do extermínio de milhões de pessoas.

 
Percorridas, porém, as suas mais de trezentas páginas, a impressão que nos fica é justamente outra. Estamos

diante de um livro exemplar. De uma análise que, conduzida com objetividade, pautada por rigor científico, com
questões clara e inteligentemente construídas e investida, por isso mesmo, de maior credibilidade e legitimidade, nos
permite perceber toda a violência, o arbítrio, o terror e a destruição que caracterizam a experiência dos campos de
concentração. Estamos diante de um trabalho que, sem dúvida, representa uma contribuição significativa para que
aquilo que constitui seu objeto de reflexão não torne a ocorrer.
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