
                                                                                  GULAG’S 

 Campos de trabalhos forçados e a luta pela liberdade 
O termo “Gulag” é um acrónimo para a instituição burocrática Soviética, Glavnoe Upravlenie Ispravitel’no-
trudovykh LAGerei (Administração Central dos Campos de Trabalhos Correctivos), que comanda o sistema 
soviético de trabalho forçado nos campos de trabalho da era de Stalin. Desde a publicação de Aleksandr 
Solzhenitsyn’s the Gulag Archipelago em 1973, o termo começou a representar todo o sistema penal de 
trabalho forçado em toda a URSS. Os campos de concentração foram criados na URSS pouco depois da 
revolução de 1917, mas o sistema cresceu tremendamente durante a campanha de Stalin para tornar a 
URSS numa poderosa força industrial moderna e para colectivizar a agricultura no inicio dos anos 30. 

 
 

Os campos Gulag existiram em toda a URSS, mas os maiores campos ficavam na parte mais extrema e nas 
regiões climáticas do Ártico norte até ao este da Sibéria e na Ásia central a sul. Os prisioneiros eram 
obrigados a variadas actividades económicas, mas o seu trabalho era tipicamente sem necessidade de 
perícia, manual, e economicamente ineficiente. A combinação de violência endémica, extremas 
temperaturas, trabalho duro, rações ineficientes de comida e falta de condições sanitárias levou a taxas 
altíssimas de morte nos campos. 
Enquanto os Gulag’s foram reduzidos em tamanho depois da morte de Stalin em 1953, o trabalho forçado 
em campos e presos políticos continuaram a existir na URSS até á era Gorbachev. 
 

TRABALHO NAS GULAG’S 

 
Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar até 14 horas por dia. O trabalho típico era fisicamente 
exaustivo. Labutando nas mais extremas condições climatéricas, podiam passar o dia a cortar árvores com 
machados e serras manuais ou a escavar chão congelado com enxadas primitivas. Outros trabalhavam nas 
minas de carvão ou de cobre tudo manual, sofrendo dores, de doenças fatais nos pulmões devido à 
inalação dos pós libertados nas operações de extracção. Os prisioneiros raramente eram alimentados o 
suficiente para sustentar a sua necessidade para tais trabalhos. 
 
Aos olhos das autoridades, os prisioneiros não tinham nenhum valor. Os que morriam de fome, frio, e do 
trabalho forçado eram substituídos por novos prisioneiros porque o sistema encontrava sempre mais 
pessoas para enviar para os campos. 
 
Construído entre 1931 e 1933, o White Sea-Baltic Sea Canal foi a primeira construção massiva das Gulag. 
Mais de 100.000 prisioneiros escavaram um canal de 141 milhas com enxadas, machados, pás e picaretas, 
em 20 meses. Visto como um grande sucesso e celebrado em grande com publicações volumosas tanto na 
URSS como nos EUA, mas o canal acabou por ser estreito e raso para a maioria doa barcos. 
 

http://gulaghistory.org/nps/about/history.php


Koyma era o nome que metia medo a qualquer prisioneiro Gulag. Tinha reputação de ser o local mais 
inabitado do planeta, os prisioneiros de Koyma como um lugar com 12 meses de inverno e o resto verão. 
Era tão remota que não se podia lá chegar por rota terrestre. Os prisioneiros eram transportados de 
comboio atravessando a URSS unicamente para passar vários meses na costa do Pacifico à espera dos 
poucos meses do ano em que os caminhos marítimos descolavam. Depois eram embarcados em navios 
para a sua viagem passando pelo Japão até ao rio de Kolyma como destino as minas de ouro. Sobreviver 
em Kolyma era mais difícil que em qualquer outro local Gulag. 

 
 

 

 
MULHERES NOS GULAG 

 
As mulheres sofriam mais que os homens. Empregados dos campos, guardas e mesmo outros prisioneiros 
violavam as mulheres. Algumas mulheres prisioneiras arranjaram “maridos de campo” para protecção e 
compaixão. Algumas estavam grávidas ao entrarem ou engravidavam nos Gulag. Ocasionalmente, as 
autoridades dos Gulag’s libertavam mulheres grávidas e mulheres jovens com crianças, em especial as 
anistias. Mais frequentemente, as mães tinham poucas pausas do trabalho forçado para dar à luz, e os 
oficiais Gulag tiravam-lhes os bebes e levavam-nos para orfanatos especiais. Muitas vezes estas mães 
nunca mais conseguiam encontrar os filhos depois de saírem do campo. 

               

 
 
 



A VIDA NOS GULAG’S 
 

Durante as horas sem trabalho, os prisioneiros tipicamente viviam numa zona do campo cercada por 
arame farpado, vigiados por guardas armados em torres. A zona era superlotada, fedorenta, habitações 
bairro de lata. A vida no campo era brutal e violenta. Os prisioneiros competiam por necessidades básicas 
de sobrevivência, violentamente. Se sobrevivessem à fome, às doenças, aos elementos, trabalho pesado e 
aos seus companheiros prisioneiros, podiam morrer da violência arbitrária dos guardas. Todos os 
prisioneiros eram vigiados por informantes (prisioneiros sempre á espera de um passo em falso de um 
companheiro para informar as autoridades Gulag. 

 
 “Ração”. Os prisioneiros em Gulag recebiam comida conforme o trabalho que 
faziam. Uma ração completa mal dava comida suficiente para sobreviver. Se um 
prisioneiro constantemente falhasse as suas cotas laborais, morria á fome 
lentamente.  
 
Ração de pão diária 

 
 

QUAIS OS SEUS CRIMES? 
 
Nos Gulag’s havia muitos tipos de prisioneiros. Serviam o principal sistema penal da URSS: ladrões, 
violadores, assassinos e assaltantes passavam as suas sentenças não em prisões mas nos Gulag’s. 
Juntamente, os Gulag recebiam presos políticos, um grupo incluindo não só oponentes reais do regime 
soviético mas também muitos inocentes apanhados na paranóia da polícia secreta soviética. Muitos 
prisioneiros eram vítimas de campanhas legais arbitrárias sobre as quais pequenos roubos, atrasos ou 
falhas ao trabalho sem justificação eram punidos com anos nos campos de concentração. 
 
Já chegaste tarde ao trabalho? 
Na era Stalin, uma pessoa que chegasse atrasada 3 vezes ao trabalho podia ser mandada por 3 anos para 
um campo Gulag. 
 
Já alguma vez fizeste piadas sobre um oficial do governo? 
Na era Stalin, muitos eram enviados para campos Gulag até 25 anos por contarem anedotas sobre oficiais 
do Partido Comunista. 
 
Se a tua família estivesse a passar fome, tiravas batatas deixadas nas fazendas depois da colheita? 
Na era Stalin, uma pessoa, podia ser enviada para campos Gulag por 10 anos, por esse “roubo”. 
 
 

CRONOLOGIA DAS GULAG 
 

Do século 17 ao século 19: Trabalho forçado na Sibéria 
 
Agosto 1918: Vladimir Lenin ordena que Kulaks (camponeses ricos), padres, e outros não de confiança 
sejam presos em campos de concentração fora da cidade. 
 
Setembro de 1918: Terror vermelho iniciado por Lenin : detenção e prisão de donos de terras, industriais, 
mercadores, padres e oficiais anti-URSS. 



 
Dezembro de 1919: Registo de 21 campos de concentração 
 
Dezembro de 1920: Registo de 107 campos de concentração 
 
1923: Mosteiro Solovetsky no norte ocidental da Rússia, passa para a OGPU (precursora da NKVD e KGB) 
para ser usado como campo prisional 
 
Novembro 1925: Decisão de usar sistematicamente o trabalho prisional em prol da necessidade 
económica, e para construções de grande escala 
 
1929: Decisão em criar um sistema de campos em massa como elemento para a transformação da URSS 
num pais industrializado. 
 
1930-1933: Dois milhões de Kulaks exilados para a Sibéria, Cazaquistão e outras regiões remotas. 
1930: 179,000 pessoas em campos prisão 
 
1931: 212,000 pessoas em campos prisão 
 
1932-1933: Campo, White Sea Canal preparado para construir uma ligação entre terra por caminhos 
marítimo até ao White Sea 
 
1934: Os campos expandem-se aos limites da zona este da Sibéria e Cazaquistão 
 
1937-1938: Terror em massa, uma em cada vinte pessoas eram detidas na Rússia. 
 
1938: 1,888,571 pessoas nos campos prisão (muitas outras eram executadas); Beria substitui Yezhov 
 
1939: Campos em quase todas as regiões da URSS; 1,672,992 pessoas nos campos prisão 
 
Julho 1941-1944: Amnistia em massa: 975,000 prisioneiros libertados 
 
1945: 1,460,677 pessoas nos campos prisão 
 
1950: A população prisional atinge valor máximo: 2,525,146 pessoas 
 
Março 5, 1953: Morte de Stalin ; 2,468,524 pessoas nos campos prisão 
 
Março 27, 1953: Amnistia para prisioneiros com sentenças abaixo dos 5 anos, mulheres grávidas, mulheres 
com crianças e todas as crianças com menos de 18 anos; um milhão de pessoas foram libertadas. 
 
Dezembro 1953: Execução de Beria  
 
 1954: Muitas restrições são levantadas aos prisioneiros do sistema Gulag: podem receber correio e 
comprar roupa 
 
1956: Discurso secreto de Krushchev reconhece excessos de Stalin e seus associados. 
 
Anos 50: As detenções de dissidentes continuam, alguns para campos, outros para hospitais psiquiátricos 
 
1986: Gorbachev declara um perdão total para todos os presos políticos e as Gulag são fechadas de vez. 
 



1995: Abre o museu GULAG no antigo campo prisão Perm-36               
 

http://gulaghistory.org/nps/ 

 

http://gulaghistory.org/nps/downloads/gulag-curriculum.pdf 
 

 

Poster de propaganda soviética 
 
“Olha-me nos olhos e diz-me honestamente: 
Quem é teu amigo? Quem é o teu inimigo? 
Não tens amigos entre capitalistas. 
Não tens inimigos entre os trabalhadores. 
Só uma união de trabalhadores de todas as nações será 
Vitoriosa sobre o capitalismo e livre de exploração. 
Abaixo com antagonismos nacionais! 
Trabalhadores do mundo uni-vos!”  

 
 

 
Dokhodiaga (Goner)* 
Os goner’s eram prisioneiros extremamente emaciados. 
À porta da morte por fome 
a sua presença lembrava constantemente os prisioneiros 
do seu potencial destino se falhassem as cotas laborais. 
E da consequência de serem privados das suas rações alimentares 
 
 
Desenhado por: Evfrosiniia Kersnovskaia; EX PRISIONEIRA GULAG 
 
 

*Caso Perdido 
 

“ A rusga nocturna, o mais degradante procedimento, era 
frequentemente repetida.  
“Acorda! Despe-te! Mãos para cima! 
Contra a parede!”. Nuas, ficávamos especialmente assustadas. 
“Entre os cegos, o que tem um olho é rei”. 
O nosso cabelo era solto e sacudido. O que mais nos podiam tirar? 
No entanto, havia algo: eles tiravam as cintas e cintos que seguravam 
As saias de freira e a nossa roupa interior” 
 
 
 
 
Desenhado e Cedido pela fundação:  Evfrosiniia Kersnovskaia 
 

http://gulaghistory.org/nps/
http://gulaghistory.org/nps/downloads/gulag-curriculum.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Emaciation

