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RESUMO 
O presente artigo se propõe a analisar uma situação exemplar de ensino e aprendizagem da 
arte ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração nazista de 
Terezín, localizado na atual República Checa, entre os anos de 1942 e 1944. O objetivo 
dessa análise é ampliar nossa compreensão da importância e dos significados da educação 
e da arte para crianças que viveram em tempos de guerra e foram duramente massacradas 
pelo regime nazista. A metodologia se pautou em pesquisa bibliográfica e entrevistas 
semiestruturadas com sobreviventes do campo. Os resultados demonstram que, neste 
contexto, o ensino e a aprendizagem da arte deu suporte emocional às crianças. 
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ABSTRACT 
This article aims to analyze an exemplary art education situation that took place during World 
War II, in the Terezín Nazi concentration camp, located in the current Czech Republic, 
between 1942 and 1944. The purpose of this analysis is to expand our understanding of the 
importance and meanings of education and art for children who lived in wartime and were 
harshly slaughtered by the Nazi regime. The methodology was based on bibliographic 
research and semi-structured interviews with camp’s survivors. The results show that, in this 
context, the teaching and learning of art gave emotional support to children. 
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Cerca de um milhão e meio de crianças morreram durante a Segunda Guerra 

mundial. Destas, aproximadamente um milhão eram judias. As outras 500 mil eram 

ciganas, crianças alemãs deficientes físicas e mentais, crianças polonesas e aquelas 

que moravam na parte ocupada da União Soviética.  

As crianças não foram poupadas durante a guerra, nem mesmo os bebês. 

Consideradas pertencentes a grupos “indesejáveis” ou “perigosos”, elas 

representavam para os nazistas um risco ao futuro e à pureza racial “ariana” e seu 

extermínio era considerado medida preventiva de segurança. Dessa forma, a 

aniquilação foi quase completa: menos de dez por cento das crianças judias 

sobreviveu ao Holocausto na Europa (SACKS [s. d.]1).  

Elas foram obrigadas a obedecer a ordens e trabalhar duramente. Passaram pela 

segregação, estigmatização, uso da estrela de Davi costurada à roupa, separação 

do convívio com os pais, superlotação dos guetos, esconderijos, fuzilamentos, 

deportações, trabalho escravo, campos de concentração, torturas, experimentos 

médicos, humilhação, fome, frio, sede, medo, doenças e assassinatos em massa 

nas câmaras de gás (SACKS [s. d.]). 

Nos guetos e campos as crianças morriam de fome e doenças. Os alemães eram 

indiferentes às suas necessidades e as consideravam improdutivas e consumidoras 

inúteis de comida. Portanto, as crianças tinham dois caminhos: as mais velhas eram 

enviadas aos campos de trabalho e serviam como escravas, com longas jornadas de 

trabalho, e as mais novas eram enviadas, juntamente com os idosos e doentes, para 

as câmaras de gás. Ou ainda colocadas à beira de enormes valas, onde eram 

metralhadas em grupo. Algumas crianças também foram encarceradas em campos 

de concentração para experimentos “médicos” cruéis que, invariavelmente, 

resultavam em suas mortes. 

Algumas conseguiram sobreviver à guerra. Sobreviveram aos guetos através da 

mendicância ou de atividades ilegais e perigosas, como o contrabando de 

medicamentos. Outras foram enviadas para os acampamentos judeus, com ou sem 

os pais. Eram colocadas no Kindertransport (transporte de crianças), levadas para 

países como a Grã-Bretanha, França, Itália e Bélgica, e escondidas dos nazistas por 

não-judeus.  
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Algumas crianças judias foram escondidas por amigos ou vizinhos não-judeus e, por 

caridade ou mediante pagamento, foram recolocadas na sociedade disfarçadas de 

cristãos, correndo o frequente risco, principalmente os meninos, que eram 

circuncidados, de serem descobertos. Nesses casos, as crianças tinham de adotar 

um novo nome, aprender preces cristãs, entre outros costumes não comuns ao seu 

universo. Ao final da guerra elas, geralmente, haviam esquecido de seus pais 

biológicos e até mesmo de seus verdadeiros nomes. Outras crianças, como o caso 

da conhecida história de Anne Frank, ficaram anos confinadas em sótãos, porões, 

celeiros e outros esconderijos, sem ver a luz do dia ou sem refeições apropriadas. 

Depois da guerra, muitas se encontraram órfãs e tiveram de mendigar nas ruas.  

Milhares de crianças foram enviadas a campos de concentração ou guetos 

provisórios e de transição, onde aguardavam a deportação para os campos de 

extermínio do leste Europeu, entre eles Auschwitz2, Majdanek, Chelmno e Treblinka. 

Poucas, milagrosamente, sobreviveram a esses e outros campos da morte.  

Um destes abrigos provisórios, chamado de Terezín ou Theresienstadt, em alemão, 

ficou conhecido por sua rica vida cultural. Apesar da fome, das doenças e da 

ausência de espaço e liberdade de ir e vir, a atividade intelectual do campo teve 

nível elevado: havia palestras, orquestras, grupos de jazz, produções de teatro para 

adultos e crianças, performances musicais, leituras de poesia, jornais e revistas 

feitos a mão, escolas clandestinas, aulas de artes visuais, sendo que até uma ópera 

foi ensaiada e executada pelas crianças.  

Terezín é uma cidade-fortaleza construída em 1780 na República Checa pelo 

Imperador da Áustria José II. A cidade recebeu esse nome em homenagem à sua 

mãe, a imperatriz Maria Theresa. Localizada a 60 quilômetros ao noroeste de Praga 

e com uma área total de 67 hectares, Terezín foi escolhida pelos nazistas por ficar 

perto de Praga e a poucos quilômetros da estação ferroviária. As excelentes 

fortificações, os muros altos, o profundo fosso ao redor, o alinhamento das ruas com 

apenas poucas entradas e sua organização racional possibilitou a rápida 

transformação num gueto3isolado. 

A cidade foi tomada pela Gestapo que, em 10 de junho de 1940, estabeleceu um 

campo de concentração provisório para os “casos especiais”: judeus alemães heróis 
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da Primeira Guerra Mundial, artistas plásticos, atores, músicos, escritores, 

intelectuais, cientistas; judeus eminentes cujo desaparecimento chamaria a atenção 

do resto do mundo. Com o tempo toda a população judaica da antiga 

Checoslováquia e regiões circunvizinhas foi enviada a Terezín. 

Em uma reunião da SS, em outubro de 1941, ficou definido que Terezín seria o 

campo de concentração para toda Boêmia e Morávia4. Em adição à suas funções 

como um campo de transição, também serviria como um lugar de dizimação, onde 

um número significante de prisioneiros morreria como resultado das insuportáveis 

condições de vida.  

A cidade foi projetada para abrigar até 7.000 soldados e apoio pessoal. Entretanto, 

durante a guerra, aprisionou por volta de 60.000 homens, mulheres e crianças. Entre 

o final de 1941 e 8 de maio de 1945, data da libertação do campo pelo exército 

russo, aproximadamente 144.000 pessoas passaram pela cidade. Cerca de 33.000 

internos morreram devido às condições precárias de vida (doenças e fome), 

aproximadamente 88.000 foram deportados e exterminados em Auschwitz e outros 

campos do leste europeu. Ao final da guerra havia 17.247 internos sobreviventes, 

desses, 93 eram crianças. 

As crianças checas entre oito e 16 anos viviam nos alojamentos L410 (para as 

meninas) e L417 (para os meninos). Esses edifícios possuem três andares com 

cerca de dez dormitórios que abrigavam aproximadamente 360 crianças. Cada 

dormitório possuía aproximadamente 30 m², 24 lugares para dormir e uma mesa. 

Cerca de 30 crianças viviam em cada quarto. Os dormitórios também eram 

chamados de lares pois eram o único espaço habitado pelas crianças, com raras 

exceções.  

O aquecimento era mínimo. Havia pouca água para se lavar e para outras 

necessidades. Não havia espaço para guardar os pertences pessoais. O barulho era 

constante, o espaço insuficiente, não havia momentos de privacidade e as pessoas 

tinham que conviver com o mau cheiro coletivo. 

As crianças eram supervisionadas por um madrich (do hebraico, instrutor, educador, 

monitor ou guia), não muito mais velho que elas. Esses cuidadores viviam no 
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mesmo prédio que as crianças. Para distraí-las, os cuidadores utilizavam danças, 

música e esportes.  

As autoridades máximas em Terezín eram os SS, que se reportavam ao 

Kommandant, que por sua vez se reportava a Berlim. O Conselho Judaico era 

responsável pelas atividades diárias do campo, pelos alojamentos, saúde, comida, 

preparação de listas para os transportes, água, finanças e pelas crianças.  

O Conselho Judaico se esforçou ao máximo para criar um ambiente bom para as 

crianças, apesar do fato de elas estarem separadas de seus pais, da alimentação 

ser insuficiente e inadequada, de haverem diferentes epidemias5, da constante 

ameaça de deportação e da educação não ser permitida. Por isso, criou o 

Departamento de Bem-Estar da Juventude com o objetivo de protege-las.  

Em Terezín, assim como no gueto de Varsóvia6 e em Auschwitz-Birkenau7, houve 

um programa clandestino de ensino para crianças. Esse ensino incluía as disciplinas 

formais das escolas checas e, em especial, havia lugar para o teatro, a poesia, a 

música e as artes visuais. Para os representantes da resistência checo-judaica, o 

mais importante era preservar e proteger a liberdade intelectual. De acordo com 

Souza (2013), “a educação organizada clandestinamente foi um dos mais 

importantes cenários para a resistência individual e comunitária judaica” (p. 76). 

Aulas regulares para as crianças eram oficialmente proibidas pela administração 

alemã. Apesar da natureza improvisada e clandestina, o ensino atingiu um nível 

elevado. As crianças sobreviventes que retornaram para a Checoslováquia relatam 

que tiveram pouca dificuldade em acompanhar (e em alguns casos excederam) seus 

colegas de sala. 

Theresienstadt transbordava com uma quantidade de pessoas 
muitos inteligentes que trouxeram consigo ideias e ideologias da 
Europa e lá continuaram a discuti-las. Professores primários e 
universitários se alegravam quando reuniam em torno de si um grupo 
de crianças às quais podiam transmitir algo belo sobre a cultura 
europeia. Mas quando se anunciava uma inspeção alemã, aquelas 
poucas folhas de papel impresso desapareciam, e algumas vezes, 
quando os soldados uniformizados apareciam inesperadamente, 
corríamos a toda velocidade para nos dispersar e sempre o fizemos 
a tempo. E, no entanto, tratava-se apenas de uma das “aulas” 
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irregulares nas quais um adulto nos contava alguma coisa ou 
mantinha uma conversa conosco. (KLÜGER, 2005, p. 91) 

Apesar da proibição, os jovens cuidadores e os professores desenvolveram métodos 

de ensino que buscavam contornar esta situação. As classes eram mantidas 

secretamente nos sótãos, longe da presença dos guardas. Os professores tinham de 

ser criativos porque não havia quadros negros e o papel disponível era escasso. Os 

mestres escreviam o que se lembravam sobre um determinado assunto e também 

compartilhavam com as crianças os livros que haviam trazido na bagagem. 

Ocasionalmente havia escritos à mão mimeografados, usados como lições, mas isso 

era raro. A maioria das aulas era feita através de conversação e repetição, sendo 

assim, as lições eram aprendidas oralmente. Por conta da falta de auxílios visuais e 

papel, era muito difícil para os professores ensinarem.  

A educação era proibida, mas os nazistas não impediam que as crianças 

praticassem atividades esportivas no pátio dos alojamentos, desenhassem ou 

cantassem nos quartos. Eles queriam que elas se mantivessem ocupadas e longe 

de problemas. Apesar de as crianças estarem frequentemente com fome, os 

cuidadores as mantinham sempre entretidas e ativas, tirando o foco da falta de 

alimentos.  

O fato de muitos músicos profissionais, professores e artistas terem sido 

aprisionados em Terezín possibilitou uma rara oportunidade cultural. Palestras e 

performances musicais e teatrais ocorriam em segredo – no sótão ou no porão, onde 

as janelas poderiam ser recheadas com palha para abafar o som e evitar que os 

nazistas descobrissem. Mais tarde, depois que os nazistas descobriram a música e o 

teatro, eles encorajaram seu uso para seus próprios propósitos. Eles ordenaram aos 

detentos que encenassem quando a Comissão da Cruz Vermelha fizesse sua visita 

de inspeção. “O Réquiem, de Verdi, a missa fúnebre, uma composição que trata da 

morte, da libertação, do consolo e da ressurreição, tocada e cantada pelos 

prisioneiros judeus na sala de espera da morte, foi uma das apresentações mais 

tocantes e memoráveis” (BRENNER, 2014, p. 92). 

Sem dúvida, o auge da produção músico-teatral em Terezín foi Brundibár8, uma 

ópera infantil escrita pelo compositor checo Hans Krása (1899–1944) antes de sua 
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deportação para Terezín. Brundibár foi uma metáfora da situação vivida pelas 

crianças durante o Holocausto. A ópera conta a história de dois irmãos, Pepicek e 

Aninka, cuja mãe está doente. As crianças vão ao mercado para conseguir leite, 

mas como não têm dinheiro, decidem cantar para conseguir algum, mas suas vozes 

são sempre sufocadas pelo som do realejo, que representa Hitler. Então, os animais 

da floresta se juntam às crianças para formar um coro e vencer o realejo. A ópera 

tem o tema, “Se você vir junto com outros em uma causa conjunta, você irá vencer”. 

Em Terezin, Krása mudou o final para um novo tema: “Quem ama a justiça não deve 

ficar parado e não deve ter medo. Ele é nosso amigo” (GRUENBAUM, 2004, p. 48, 

tradução nossa). 

Assim que chegou a Terezín, em dezembro de 1942, a artista, designer e professora 

de artes Friedl Dicker-Brandeis ofereceu-se para cuidar das crianças. Ela foi 

convidada a integrar o grupo de artistas que, clandestinamente, estavam registrando 

a realidade do campo, mas recusou-se. Friedl levou em sua pequena bagagem 

pincéis, aquarelas, crayons, reproduções de obras de grandes mestres da pintura e 

outros materiais que, segundo ela, poderiam ser úteis para ensinar as crianças. 

Frederike, ou Friedl, como era chamada, nasceu em 30 de junho de 1898, em Viena, 

Áustria. Ela se interessou por arte desde criança. Em 1914, iniciou seus estudos em 

fotografia na Escola Experimental de Design Gráfico de Viena. Continuou sua 

formação na Escola de Artes e Ofícios de Viena, onde esteve aos cuidados de Franz 

Cizek. De acordo com Wix (2010) e Makarova (1999), Cizek viria a ser uma 

influência duradoura em seu trabalho como artista e professora. 

Mais tarde, foi aluna de Johannes Itten em sua escola particular, em Viena, e, entre 

1919 e 19239 o acompanhou à Bauhaus, em Weimar. Friedl estudou com Johannes 

Itten no curso preliminar, frequentou todas as palestras de Paul Klee e estudou 

desenho e encadernação com ele. Nas oficinas, Friedl cursou concepção teatral com 

Oskar Schlemmer e Lothar Schreyer, escultura com Oskar Schlemmer, litografia com 

Lyonel Feininger, cor com Wassily Kandinsky e desenho têxtil com Georg Muche. De 

acordo com Wix (2010), suas maiores influências na Bauhaus foram o curso 

preliminar de Itten e as palestras de Klee sobre infância, arte e natureza. 
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A abordagem de ensino e aprendizagem da arte desenvolvida por Friedl em Terezín 

pautou-se no conhecimento adquirido com Franz Cizek e seus professores da 

Bauhaus. Estes, por sua vez, alimentaram e foram alimentados pelos princípios 

norteadores da educação baseados na reforma pedagógica, mais conhecida como 

Tendência Renovada ou Movimento Escola Nova, ocorrida na primeira metade do 

século XX. Esses princípios fundamentavam-se na liberdade expressiva da criança, 

com livre exploração de materiais e técnicas, estímulo à imaginação e à criação, 

compreendida como expressão sem influências do meio10. O ensino estava centrado 

no indivíduo, não mais no professor, e no processo e seu desenvolvimento criativo, 

não mais no produto final. 

Numa visão geral é possível resumir essa abordagem em três eixos norteadores: 

1 – A liberdade expressiva, sem interferência adulta; importância do potencial criador 

da criança e livre escolha de materiais sem priorizar o ensino técnico – ideias 

apreendidas em seus estudos com Franz Cizek; 

2 – Abordagem espiritual do ensino da arte, exercícios rítmicos, de contraste de 

forma, cor e luz, exercícios de textura e apreciação de obras de grandes mestres da 

pintura como aprendizado fundamental para a formação artística da criança – 

apreendidos nas aulas de Johannes Itten; 

3 – O potencial infantil como grande mote criador na arte e a capacitação para ver 

além da realidade concreta, de extrair do cotidiano a beleza necessária para a 

criação – ideias difundidas por Paul Klee na Bauhaus.  

Pedagogicamente, Friedl combinou o melhor de seus professores para construir 

uma abordagem que ensinasse os fundamentos da arte, visando ao 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para ajudar as 

crianças a reconhecerem e interpretarem seus próprios sentimentos e experiências. 

Friedl acreditava no potencial da autoexpressão da criança.  

Crianças e seus professores tão cedo compreenderam que engajar-se em atividades 

artísticas, fossem elas desenho ou música, poderia devolver um pouco daquilo que 

os nazistas estavam a todo custo tentando arrancar de cada prisioneiro do campo: 

seu senso de humanidade. Por meio da arte, eles se mantiveram vivos no sentido 
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mais profundo do termo. Jogos e esportes também contribuíram na preservação 

psicológica das crianças. 

Apesar do pesadelo vivido por todos os detentos em Terezín e de seus destinos 

involuntários, Friedl organizou algumas turmas para o curso de artes visuais e 

ensinou centenas de crianças. Ela foi a única artista visual que optou por ensinar em 

vez de usar seu talento para prestar testemunho do campo. Friedl era uma 

profissional reconhecida e seus métodos de ensino emergiam de sua própria 

experiência com a arte. 

As turmas eram formadas por 12 a 15 crianças. Helga Polláková-Kinsky11 se lembra 

de que havia apenas uma mesa no quarto 28 do alojamento L410. Sendo assim, as 

garotas desenhavam em seus beliches ou solicitavam que alguém ficasse parado e 

utilizavam seus joelhos como apoio.  Segundo Eva Stichová-Beldová, que foi 

ajudante de Friedl por dois meses, antes de sua deportação para Auschwitz, Friedl 

ensinou, além do alojamento L410, em outros prédios, provavelmente no prédio dos 

doentes e nos lares das crianças menores, que ainda não viviam nos prédios L417 

ou L410 (MAKAROVA, 1999). 

Suas aulas mantinham as crianças ocupadas e mentalmente distantes dos 

problemas cotidianos do campo: saudades do lar perdido, fome, frio e doenças. Nos 

poucos momentos de criação, as crianças retornavam à sanidade e à beleza do 

mundo, o que lhes permitia certo conforto espiritual. A elas também foi permitido 

expressar seus medos, o que as ajudou a lidar melhor com eles.  

Naquele tempo, ela estava ensinando em Terezín, seu objetivo havia 
se tornado um apoio para as crianças na sobrevivência psicológica 
da guerra. Nesse sentido, Dicker-Brandeis havia usado as aulas de 
arte para ajudar seus estudantes a construir a coragem, a veracidade 
e a imaginação que eles precisavam em face das experiências do 
campo. Encorajando-os a confiar em suas próprias imagens e 
desenvolver suas próprias formas artísticas, ela ajudou-os a 
encontrar recursos internos, reconhecer seu próprio senso de 
realidade, criando um espaço psicológico de fortalecimento, 
significado e liberdade em meio à terrível opressão e aos horrores 
diários. (WIX, 2010, p. 19, tradução nossa) 
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Segundo Makarova (1999), Friedl ensinou as crianças como desenhar, observar e 

perceber as coisas e a pensar espacialmente. Seu intuito não era transformá-las em 

artistas, mas despertar sua imaginação e desenvolver sua percepção do mundo.  

Como as aulas foram realizadas no último piso do alojamento L410, as crianças 

podiam desenhar a partir da vista privilegiada da janela: o céu, as montanhas e a 

natureza. Os materiais artísticos eram muito escassos e os papéis eram 

improvisados a partir de desenhos técnicos antigos, formulários do campo e pilhas 

de papel usado.  

Friedl contava histórias fantásticas para as crianças e depois as convidava a 

desenhar. Ela também trabalhou com ditados: a partir de uma lista de objetos que 

Friedl lia em voz alta, as crianças deveriam escolher aqueles de certo tamanho e 

superfície e desenhá-los numa composição. Em outra situação, a lista consistia em 

objetos que possuíssem relação como, por exemplo, um martelo, um prego e uma 

lima. As crianças deveriam incorporar esses objetos em seus desenhos, inventando 

histórias sobre eles. 

Os temas dos trabalhos geralmente eram familiares às crianças e faziam parte de 

seu universo. Friedl costumava solicitar que desenhassem suas vidas antes da 

perseguição e da deportação, focando em todas as coisas das quais elas se 

lembravam. Observando os desenhos é possível perceber flores, borboletas, 

animais, paisagens, casas (partes interna e externa), retratos de família, feriados 

judaicos, circos, parques, carrosséis etc. Ela também definia temas como animais 

numa paisagem ou circunstâncias como tempestade, vento, noite. 

Friedl trazia os materiais para a aula e alguns alunos os distribuíam: tintas, pincéis, 

lápis, papéis, livros de arte e objetos que serviam como modelo – vasos com flores, um 

tamanco holandês de madeira, um bule de chá, copos, garrafas etc. Ao final, esses 

mesmos ajudantes os recolhiam e preparavam todas as coisas para a próxima turma. 

Algumas vezes Friedl utilizava esses objetos para formar uma composição que seria 

trabalhada pelas crianças, outras ela simplesmente solicitava que elas desenhassem ou 

pintassem livremente aquilo que tivesse importância para cada uma delas ou apenas 

dizia para olharem pela janela e darem forma ao que viam. 
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De acordo com Eva e com Dita Polachová-Kraus12, Friedl designava um tema e 

depois convidava as crianças a desenharem sem nenhuma instrução prévia. Suas 

aulas eram silenciosas e as crianças mergulhavam no trabalho. Friedl as interrompia 

para mostrar ou explicar algo, depois o trabalho era retomado. Segundo Helga, 

Friedl diversificava a técnica a cada aula: primeiro colagem; depois aquarela; em 

seguida desenho a lápis e assim por diante. 

Friedl também ajudou as crianças a trabalharem em meio à escassez. Ela 

organizava grupos de trabalho e dividia as tarefas: uma criança era responsável 

pelos materiais, outra manteria um diário de pinturas, outras ajudariam a pintar ou a 

fazer esboços. A cada aula as atribuições de tarefas eram diferentes, fazendo com 

que todas as crianças pudessem participar ativamente das aulas. Segundo 

Marakova (1999), esses trabalhos coletivos eram parte da tradição da Bauhaus 

incorporada por Friedl. Como na Bauhaus, depois que os trabalhos eram finalizados, 

Friedl convidava seus alunos a discutirem os resultados. Isso era uma parte 

importante da abordagem pedagógica de Friedl, pois ensinava tolerância às 

crianças. De acordo com Rubin (2000), discutir os trabalhos ajudava as crianças a 

manterem-se calmas e devolvia-lhes a esperança. 

A produção das crianças em Terezín é composta de 5.849 trabalhos artísticos, entre 

pintura, desenho, colagem e bordado sobre papel. Esse conjunto é composto por 

desenhos de observação de objetos do cotidiano, tecidos, flores, plantas, colegas de 

quarto e alguns poucos locais do campo, visto que a liberdade de ir e vir das 

crianças em Terezín era algo bastante limitado. Dessa forma, encontramos 

desenhos de observação dos alojamentos, da igreja e da sede dos SS, ambos os 

edifícios localizados ao lado dos alojamentos infantis.  

Além disso, observamos também desenhos de memórias anteriores à guerra, cópias 

de obras de grandes mestres da pintura como Van Gogh e Cranach, desenhos com 

temas específicos propostos por Friedl como “estação de trem” e “o interior de uma 

casa”, trabalhos que descrevem a rotina concentracionária etc. 

Todos os trabalhos produzidos pelas crianças foram guardados por Friedl em duas 

malas antes de sua deportação para Auschwitz, em outubro de 1944, local onde foi 

assassinada nas câmaras de gás. Raja Engländerová-Zákníková, que fora aluna de 
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Friedl, encontrou as malas no sótão do prédio L410. Ela as entregou para Willy 

Groag, responsável pelo alojamento. No final de agosto de 1945 todos os trabalhos 

foram transportados por ele para o Centro Comunitário Judeu de Praga e 

encontram-se atualmente no Museu Judeu de Praga e no Museu de Terezín, 

instituído dentro do antigo campo. 

Ao analisarmos os trabalhos realizados pelas crianças em Terezín13, observamos 

diferentes formas de expressão que caminham de um viés mais subjetivo, ligado à 

construção simbólica do mundo, para um viés mais objetivo, representacional, ligado 

à transmissão da experiência assimilada prioritariamente pelo sentido da visão, 

visando aproximar essa produção dos objetos do mundo. Essa mudança de enfoque 

é observada a partir do crescimento etário das crianças.  

Encontramos uma proporção maior de desenhos livres nas crianças mais jovens – 

entre cinco e 11 anos –, sendo que, a partir das crianças nascidas em 1931, com 

cerca de 12 anos de idade, observamos um aumento significativo de propostas 

direcionadas, como desenhos de observação, estudos de linha, luz, sombra, forma, 

perspectiva e cópias de referências da História da Arte, com o intuito de capacitar as 

crianças a melhor se expressarem por meio da arte. Indubitavelmente, as produções 

com temas livres14 nos dão mais pistas sobre as imagens, impressões e sentimentos 

das crianças. Nelas, invariavelmente, observamos rememorações do passado e 

trabalhos que têm como tema o campo de Terezín. 

Acreditamos que a liberdade dada às crianças na escolha dos temas de seus 

trabalhos foi a forma encontrada por Friedl para tentar equilibrar as privações do 

contexto concentracionário. Os desenhos, de forma geral, têm um compromisso com 

a realidade interna das crianças e, ao passo que elas vão ampliando sua percepção 

sobre o meio, de acordo com as teorias sobre o desenvolvimento social da criança 

descritas por Lowenfeld e Brittain (1970), elas passam a incorporá-lo em seus 

desenhos, dando-lhe forma, assumindo, assim, também um compromisso com sua 

experiência no mundo.  

Além de proporcionar momentos de liberdade expressiva em meio a um contexto de 

repressão e medo, as aulas de arte ministradas por Friedl no campo devolveram às 

crianças seu senso de humanidade, algo que os nazistas tentaram arrancar de cada 
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prisioneiro como uma forma de justificar suas mortes, tornando-os tão miseráveis 

que realmente merecessem aquele destino, “para tornar-lhes possível fazer o que 

faziam”.15 Os testemunhos dos sobreviventes demonstram que, numa situação-limite 

como em Terezín, o ensino de arte ajudou as crianças a resgatarem suas 

características essencialmente humanas: a capacidade de criar, de se emocionar, 

de reconhecer e expressar os sentimentos e impressões sobre si e sobre o mundo. 

Segundo Cohn, “para se fazer uma boa antropologia da criança enfocando a 

educação e os processos de aprendizagem, devemos, novamente, começar do 

começo – ou seja, nos perguntando o que significa educar e aprender nos casos que 

pesquisamos [...]”. Consideramos que no contexto pesquisado a educação significou 

um ato político (COHN, 2005, p. 36). 

Político porque, de acordo com Masschelein e Simons, a escola é uma invenção da 

polis grega e “surgiu como uma usurpação do privilégio das elites aristocráticas e 

militares na Grécia antiga. Na escola grega, não mais era a origem de alguém, sua 

raça ou ‘natureza’ que justificava seu pertencimento à classe do bom e do sábio” 

(2013, p. 26). 

Dessa forma, a escola grega suspendeu a “ordem desigual natural” (econômica e 

social) e passou a fornecer um tempo e espaço livres (skholé), dedicados ao estudo 

e à discussão (Ibid., p. 26, grifo do autor).  

Dessa forma, Friedl e a liderança judaica instituíram no campo a skholé, criando um 

tempo e espaço igualitários para que todas as crianças pudessem usufruir de seu 

direito à educação, resistindo, assim, às leis de segregação impostas pelo inimigo, 

apolíticas por natureza. 

Neste contexto, a educação em Terezín também significou a instituição de um tempo 

e espaço livres das agruras do campo, em que as crianças deixavam de ser 

prisioneiras e tornavam-se alunas, retomando seu sentido de pertencimento, sua 

identidade, passado e cultura. 
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Notas 
1 O Professor Jonathan Sacks é o Rabino Chefe da Inglaterra. As informações foram extraídas de seu artigo 
intitulado O grito de uma criança, publicado no site 
http://www.pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/664695/jewish/O-Grito-de-uma-Criana.htm. O artigo não está 
datado. Ver Referências Bibliográficas. 
2 O mais conhecido de todos os campos de concentração por sua dimensão e pelo número de pessoas mortas 
neste local. Auschwitz é um complexo localizado na cidade polonesa de Oswiecim com três subcampos: 
Auschwitz I, para trabalhos forçados, Birkenau, Auschwitz II ou campo das famílias, onde foram exterminados 
cerca de 1.6 milhão de pessoas, e Buna-Monowitz, ou Auschwitz III, um conjunto de 46 campos de trabalho 
forçado. 
3 Terezín também é designada como gueto pois, de acordo com Klüger (2005), quando os judeus foram expulsos 
de suas casas, primeiramente tiveram de morar com outras famílias judias. Quando lhes foi dito que sairiam 
dessas casas para viverem em uma “colônia judaica” imaginaram que seria uma espécie de gueto, daí ter 
surgido a denominação. Em geral, os guetos foram áreas isoladas das cidades onde os judeus eram 
segregados. Terezín cumpriu sua função como campo de transição, ou, de acordo com a autora, “curral anexo 
ao matadouro” (p. 76). 
4 Regiões que atualmente formam a República Checa. 
5 A maior causa de morte em Terezín foi a gastroenterite. 
6 É possível perceber muitas semelhanças entre a situação das crianças em Terezín e no gueto de Varsóvia. 
Nesses dois contextos, a educação funcionou como forma de resistência e sobrevivência espiritual. Para mais 
informações sobre o programa clandestino de ensino do gueto de Varsóvia consultar SOUZA, Nanci Nascimento 
de. Gueto de Varsóvia: Educação clandestina e resistência. 2013. 177 f. Dissertação (Mestrado em Língua 
Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013. 
7 Quando deportado para Auschwitz-Birkenau, Fredy Hirsch desenvolveu um programa de ensino clandestino 
com o auxílio de outros prisioneiros vindos de Terezín. Para mais informações consultar ITURBE, Antonio G. A 
bibliotecária de Auschwitz: um romance baseado numa história real. Rio de Janeiro: Agir, 2014 e KULKA, Otto 
Dov. Paisagens da metrópole da morte: reflexões sobre a memória e a imaginação. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2014. 
8 Brundibár foi apresentava 55 vezes no campo, inclusive por ocasião da visita da Comissão da Cruz Vermelha, 
em 1944. O elenco da ópera era constantemente trocado por conta das deportações. 
9 Essa é considerada a primeira fase da Bauhaus, caracterizada por uma abordagem mais expressionista e 
espiritual, graças à forte influência exercida pelo professor e artista Johannes Itten. 
10 Para melhor compreender as concepções mais recentes de ensino da arte que dão importância à influência 
exercida pelo meio como forma de alimentar a cultura da criança, o que transparecerá em sua produção artística, 
consultar: IAVELBERG, Rosa. O desenho cultivado da criança: prática e formação de educadores. 2 ed. Porto 
Alegre: Zouk, 2013. 
11 Sobrevivente do quarto 28 do alojamento L410 de Terezín. 
12 Sobrevivente de Terezín que atualmente vive em Israel. 
13 O presente artigo apresenta parte dos resultados da pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nível doutorado. Para essa pesquisa elencamos um 
corpus de análise com 367 trabalhos artísticos, cerca de 6% do total, realizados por 26 crianças em Terezín. 
Para mais informações, consultar: FERNANDES, Luciane Bonace Lopes. Pelos olhos da criança: concepções do 
universo concentracionário nos desenhos de Terezín. 2015, 464 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade 
de Educação, Universidade de São Paulo, 2015.  
14 É impossível precisar quais são os trabalhos com temas livres, mas é possível pressupô-los quando não 
encontramos correspondências com outros sendo, assim, temas únicos e pessoais abordados pela criança. O 
mesmo se aplica às categorias temáticas elencadas no decorrer do texto, pois consideramos irrealizável a tarefa 
de explicitar as intenções da criança apenas observando sua produção. 
15 LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. 2° ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 108. 
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