
MEMORIAL ÀS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO  
É INAUGURADO NO RIO DE JANEIRO 
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Espaço tem o objetivo de preservar e tornar conhecidas as histórias de vítimas  
e sobreviventes do genocídio que atingiu judeus e outras minorias para evitar  
que elas se repitam

Localizado no Parque Yitzhak Rabin, no Mirante do Pas‐
mado, em Botafogo, no Rio de Janeiro, o projeto tem o 
objetivo de preservar e tornar conhecidas as histórias 
das vítimas da perseguição e do genocídio empreen‐
dido pelo nazismo que atingiu judeus, ciganos, negros, 
pessoas com deficiência física e mental, comunidade 

LGBTQIA+, Testemunhas de Jeová e maçons. O espaço 
– que abriga um monumento a céu aberto de 20 me‐
tros de altura em homenagem às vítimas do Holocausto 
(criação do arquiteto André Orioli) – é dividido em  
blocos que representam os Dez Mandamentos, com 
destaque para o “Não Matarás”.   
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Dados históricos revelam que, das 11 milhões de víti‐
mas, 6 milhões eram de pessoas judias, população 
que sofreu uma perseguição mais estruturada, e 5 
milhões, de outras minorias: “O Memorial às Vítimas 
do Holocausto não é dedicado apenas ao povo judeu, 
é um espaço de reflexão para todos. Além da preser‐
vação da memória, que é fundamental, pretendemos 
transmitir os valores para que a história não se repita. 
Queremos que os visitantes possam absorver alguns 
dos princípios e saiam melhores do que entraram”, 
destaca Alberto Klein, Presidente da Associação Cul‐
tural Memorial do Holocausto.  
 
A exposição, instalada na parte edificada do monu‐
mento, no subsolo da praça, apresenta aos visitantes 
as memórias e os relatos de vítimas e sobreviventes, 
em forma de imagens, áudios, sons, relatos e conteú‐
dos interativos. A mostra imersiva convida o público a 
olhar para o passado e transformar o futuro a partir de 
princípios como respeito e tolerância. São apresen‐
tadas na exposição histórias como a da princesa Maria 
Karoline, bisneta de D. Pedro II, morta na câmara de gás 
por ter deficiência, ou do jovem Mordechai Anielewicz 
que, com 24 anos, liderou a resistência no gueto de 
Varsóvia, entre outras.  
 
“O Memorial às Vítimas do Holocausto traz um im‐
portante legado para o Rio de Janeiro, cidade que re‐
cebeu boa parte dos imigrantes refugiados desse 
trágico período. Montamos um time curatorial de es‐
pecialistas em temas específicos do Holocausto para 
garantirmos diversidade na abordagem e para con‐

seguirmos evidenciar o impacto desse episódio nas 
vidas de diversas minorias. O público poderá entrar 
em contato com diversas histórias, aprender e refle‐
tir”, explica Ricardo Piquet, Presidente do Instituto 
de Desenvolvimento e Gestão (IDG), responsável 
pela concepção curatorial, implantação museográ‐
fica e captação de recursos por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura.  
 
ÁREAS E CONTEÚDOS 
O contato com a exposição tem início antes mesmo de 
o visitante entrar na sala de abertura. Na rampa de en‐
trada ao local, na parede lateral do espaço, nomes de 
comunidades e cidades vão se rareando à medida em 
que a entrada principal se aproxima, em uma metáfora 
visual que remete às comunidades e locais que foram 
dizimados durante o Holocausto.  

Princesa Maria Karoline,  
Foto: Wikimedia Commons; 

Mordechai Anielewicz,  
Foto: Wikipédia



Já no interior da edificação, é no espaço “Centro 
Vida” que o público tem contato com o conteúdo 
museológico, no qual letras formam citações e re‐
tratos de sobreviventes. Palavras e imagens reforçando 
a importância da vida fluem a partir da base do mo‐
numento – elemento escultórico ícone da arquite‐
tura da edificação, até o final das paredes curvas.  
O monumento tem um vazio onde aparece o manda‐
mento bíblico “Não Matarás”, ressaltando a sua  
essência. Esse vazio também pode ser interpretado 
pela ausência em suas múltiplas versões: ausência de 
tolerância, respeito, liberdade, justiça, de uma pes‐
soa, de uma cultura. 
 
Em seguida, a exposição conta a história do Holocausto 
dividida em três grandes áreas. O primeiro módulo  
“A vida antes do Holocausto” retrata os diferentes 

modos de vida na Alemanha, Polônia, Rússia e outros 
países. São fotos e vídeos colorizados por inteligência 
artificial para ressaltar a rotina plena e plural do povo 
judeu e demais grupos que viriam a ser perseguidos 
pelo nazismo, além de seus hábitos sociais – ida às fes‐
tas, escolas, casamentos, a diversidade dos idiomas e 
alfabetos, entre outros.  
 
Ao entrar na área “A vida durante o Holocausto”, tudo 
vai descolorindo e até mesmo os visitantes tem seus tons 
de pele e cores das roupas alterados a partir do efeito de 
uma iluminação especial da sala. Sob o impacto da perda 
de cor, será possível ter contato com os dilemas éticos vivi‐
dos por pessoas em um mundo de caos, desde as etapas 
de identificação dos sinais do nazismo até a deportação 
e o extermínio. Ali os visitantes terão a real percepção 
da luta das pessoas pela sobrevivência, a luta pela vida.  
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Seguindo o percurso da mostra, a próxima área é  
“A vida após o Holocausto”, na qual a libertação, a imi‐
gração e a reconstrução serão o foco principal. As fotos 
expostas vão aos poucos ganhando cor novamente, evi‐
denciando a resiliência e a capacidade humana de re‐
construção. Além de depoimentos dos sobreviventes, 
um mapa vai mostrar os fluxos migratórios e histórias 
de pessoas conectadas ao Brasil, sobreviventes que 
para cá vieram. 

Além da exposição permanente, o Memorial às Vítimas 
do Holocausto possui espaços para mostras tem‐
porárias, café, área multiuso para atividades educativas 
e culturais, e um programa montado para atender a 
estudantes do ensino público e privado. A exposição 
permanente tem classificação indicativa de 12 anos. 
 
O Memorial às Vítimas do Holocausto é uma realização 
da Associação Cultural Memorial do Holocausto, com 
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apoio institucional da Prefeitura do Rio, e concepção 
curatorial e implantação museográfica do IDG, tendo a 
Multiplan como patrocinador máster. O projeto conta 
ainda com o Banco Safra, Banco Daycoval e Cyrela 
como patrocinadores, Fundo RJZ como copatrocinador 
e Consulado da Alemanha, CSN e Gávea Investimentos 
como Parceiros. 
 
HISTÓRICO DO PROJETO 
O Memorial começou a ser idealizado há cerca de 30 
anos pelo então deputado estadual Gérson BergherZ"L 
(1925‐2016). Sua esposa, a Vereadora Teresa Bergher, 
deu continuidade à realização do projeto e é autora da 
Lei Municipal nº 6322 de 17 de janeiro de 2018, que 
possibilitou a construção do espaço cultural. Em 2017, 
foi criada a Associação Memorial do Holocausto, enti‐

dade sem fins lucrativos, responsável pela gestão de 
doações da iniciativa privada, planejamento e execução 
do Memorial. Após a aprovação do Memorial pela Câ‐
mara Municipal do Rio de Janeiro, a Prefeitura fez a 
cessão de uso do espaço para a Associação. 
 
SERVIÇO 
Memorial às Vítimas do Holocausto 
Endereço: Alameda Embaixador Sanchez Gavito, s/n 
Mirante do Pasmado, Botafogo, Rio de Janeiro / RJ 
Acesso pela Rua General Severiano 
Horário de funcionamento da exposição: De quinta‐feira  
a domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h) 
Horário de funcionamento do Parque Yitzhak Rabin:  
Todos os dias, de  8h às 18h 
Classificação indicativa: 12 anos  
Ingressos: Gratuitos – devem ser retirados pelo site  
do Sympla 
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