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Sobre A Rosa Branca
Juliana P. Perez
Tinka Reichmann

Publicado pela primeira vez em 1952, revisto e ampliado em 1972, 1982 e 
1993 por sua autora, Inge Scholl, o livro Die Weiße Rose vendeu até hoje, na 
Alemanha, mais de um milhão de cópias e foi traduzido para vários idio
mas. No Brasil, entretanto, ainda não havia tradução do livro e raro é o co
nhecimento de que houve movimentos de resistência na Alemanha duran
te o período do nazismo. A história tornouse conhe cida aqui apenas pela 
exibição do filme Uma mulher contra Hitler (Sophie Scholl. Die letzten Tage), no 
ano de 2005.

O livro apresenta, por meio de diferentes tipos de textos, a história de 
um grupo de estudantes universitários de Munique que escreveram e distri
buíram panfletos contra o nacionalsocialismo. Os seis integrantes do gru
po — Hans e Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi 
Graf  e professor Kurt Huber — que iniciaram as ações foram processados 
por alta traição, condenados e executados em fevereiro e abril de 1943. Ou
tros participantes também foram processados entre 1943 e 1945. O livro foi 
uma peça importante no doloroso processo de perlaboração do passado 
dos alemães e um dos primeiros documentos sobre tais movimentos de 
resistência.

Não se trata, certamente, de um livro apropriado para pesquisas históri
cas, e tomálo como tal seria um equívoco: muitos anos se passaram desde 
os acontecimentos, e de lá para cá não só foram feitas inúmeras pesquisas, 
mas também foram publicados livros de correspondências, diários e outros 
estudos sobre os vários participantes da chamada Rosa Branca. O relato es
crito por Inge Scholl já foi criticado por destacar as figuras de Hans e So
phie, irmãos da autora, o que não diminui a importância da publicação para 
a divulgação das atividades de resistência. Atualmente procurase evitar a 
todo custo qualquer mitificação ou idealização dos estudantes e, na medida 
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do possível, corrigir as imprecisões históricas. Entretanto, as investigações 
acadêmicas, as contradições inerentes ao grupo e às suas ações e a tentativa 
de desmistificar seus integrantes não tornam sua história menos impressio
nante, pelo contrário: quanto mais se mostra que cada um deles era uma 
pessoa comum, mais seus gestos e seus ideais nos parecem admiráveis e 
dignos de serem conhecidos.

Além de todos os textos integrantes da versão original do livro (o ensaio 
de Inge Scholl, os panfletos da Rosa Branca, os textos dos julgamentos e 
relatos de testemunhas de época), esta primeira edição brasileira contará 
também com uma introdução de historiador alemão voltada especialmente 
para o leitor brasileiro e documentos relacionados à história da Rosa Branca 
até hoje inéditos no Brasil.

Em 2013, completamse setenta anos da condenação e execução dos 
seis principais integrantes do grupo.
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Comentário sobre os objetivos 
da Rosa Branca
Inge Scholl

Este livro foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial, em cujos escom
bros teve fim o Terceiro Reich. Na época, escrevi a história da Rosa Branca 
a partir da experiência dos meus irmãos Hans e Sophie porque constan
temente me perguntavam a respeito — professores, estudantes, velhos e 
jovens contemporâneos dos meus irmãos. [...]

Eu havia me limitado a narrar a história de meus irmãos e seus amigos 
a partir da perspectiva de uma pessoa muito próxima. Naquele momento, 
a distância temporal que teria possibilitado a investigação do contexto his
tórico ainda não existia e tampouco se colocava a pergunta sobre o êxito da 
resistência. Pois para as pessoas que, após o fim da Guerra, tomaram co
nhecimento dos atos hediondos cometidos pelo sistema nazista, o simples 
fato de ter havido uma resistência foi crucial. [...]

Principalmente os jovens, de cuja boafé tanto se havia abusado, encon
traram na história da Rosa Branca o estímulo necessário para um novo co
meço. Eles não sentiram pesar sobre si apenas o fardo de um passado cruel 
ou do próprio fracasso, mas romperam a resignação por meio do reconhe
cimento e, até mesmo, da identificação com a resistência. [...]

Mas quem foram essas pessoas que — unidas num pequeno grupo — 
ousaram lutar, só com panfletos, contra um sistema inteiramente baseado 
na força das armas, que havia subjugado quase toda a Europa?

Qual foi o propósito de sua resistência? Quais eram seus objetivos polí
ticos e qual era a sua ideologia? [...]
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Monumento em homenagem ao movimento Rosa Branca, 
em frente à Universidade Ludwig Maximilian, Munique.
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Primeiro panfleto da Rosa Branca

Não há nada mais indigno para um povo civilizado do que se deixar “gover
nar” sem resistência por uma corja de déspotas irresponsáveis, movida por 
instintos obscuros. Não é verdade que hoje todo alemão honesto envergo
nhase de seu governo? E não estamos vendo a dimensão da ignomínia que 
se abaterá sobre nós e nossos filhos quando enfim a venda que cobre nossos 
olhos tiver caído e os mais horrendos crimes, que ultrapassam qualquer 
limite imaginável, vierem à luz? Se em sua mais profunda essência o povo 
alemão já está tão corrompido e degradado a ponto de, confiando levia
namente em uma duvidosa conformidade a leis da História, não mostrar 
reação para defender o que o ser humano possui de mais valioso e que o 
eleva acima de todas as outras criaturas, a saber, o livrearbítrio, a liberdade 
de assumir o comando, de mover a Roda da História com as próprias mãos, 
subordinandoa à sua decisão racional; se os alemães, assim desprovidos de 
qualquer individualidade, já se tornaram uma massa tão insípida e covarde, 
então, sim, eles merecem a ruína.  

Goethe fala dos alemães como um povo trágico, semelhante aos judeus 
e aos gregos, mas hoje ele parece mais um rebanho superficial e apático de 
seguidores alienados, que tiveram sua medula sugada e sua essência sub
traída e que agora estão dispostos a se deixarem lançar à ruína. É o que 
parece, mas não é assim; muito pelo contrário: por meio de uma violação 
lenta, ardilosa e sistemática, cada indivíduo foi confinado em uma prisão 
espiritual, e só quando já estava acorrentado ali é que tomou consciência 
da fatalidade. Foram poucos os que reconheceram a perdição iminente, e 
a recompensa por suas heroicas palavras de advertência foi a morte. Ainda 
haverá muito o que falar sobre o destino dessas pessoas.

Se cada um esperar que o outro tome a iniciativa, os mensageiros da 
vingativa Nêmesis se aproximarão inexoravelmente, até que a última ví
tima tenha sido lançada em vão à garganta do demônio insaciável. Eis por 
que, consciente de sua responsabilidade como membro da cultura cristã e 
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ocidental, cada um deve, nesta hora derradeira, resistir da melhor maneira 
possível, combater o flagelo da humanidade, o Fascismo e qualquer outro 
sistema de Estado Absoluto semelhante a ele. Ofereçam resistência passiva 
— resistência — onde quer que vocês estejam, impeçam que essa máquina 
de guerra ateísta continue avançando, antes que seja tarde demais, antes 
que as últimas cidades se reduzam a montes de escombros, como Colônia, 
e antes que o último jovem do nosso povo seja imolado em algum lugar 
pela hybris de um subhomem. Não esqueçam que cada nação merece o 
governo que ela tolera!

De Friedrich Schiller, “A legislação de Licurgo e Sólon”: 
“Levandose em conta sua própria finalidade, a legislação de Licurgo é 

uma obraprima da política e da antropologia. Licurgo queria um Estado 
poderoso, fundado em si mesmo, indestrutível; poderio político e longevi
dade constituíam o objetivo que ele buscava, e ele alcançou esse objetivo 
tanto quanto as circunstâncias o permitiam. Mas, ao se comparar a finalida
de que ele se propôs à finalidade última da humanidade, em vez da admi
ração suscitada à primeira vista, surgirá uma profunda reprovação. Tudo 
pode ser sacrificado em favor do Estado, exceto quando o próprio Estado se 
torna um meio. Pois o Estado jamais é um fim em si mesmo; ele só impor
ta como condição sob a qual a finalidade última da humanidade pode ser 
alcançada, e essa finalidade não é outra senão o desenvolvimento de todas 
as potencialidades do homem, o progresso. Se uma Constituição impede 
o desenvolvimento de todas as potencialidades do homem, se impede o 
progresso do Espírito, então ela é reprovável e perniciosa, por mais bem 
pensada que tenha sido e, a seu modo, seja perfeita. Sua longevidade enseja 
mais reparos do que glória — ela se torna apenas um mal que se prolonga; 
quanto mais perdura, tanto mais nociva se torna. [...] 

O benefício político foi alcançado à custa de todos os sentimentos mo
rais, e se desenvolveu a capacidade para isso. Em Esparta não havia amor 
conjugal, nem maternal, nem filial, não havia amizade — não havia nada 
senão cidadãos, nada senão a virtude cívica. [...] 

Uma lei de Estado obrigava os espartanos a tratar os escravos de for
ma desumana; nesses infelizes sacrificados a humanidade era maltratada 
e vilipendiada. O próprio código legal espartano proclamava o perigoso 
princípio de se considerar o homem como meio e não como fim — com 
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isso solaparamse, em conformidade com a lei, os fundamentos do direito 
natural e da moralidade.

É tão mais bela a cena protagonizada pelo rude guerreiro Caio Márcio 
em seu acampamento diante de Roma! Ele sacrificou a vingança e a vitória, 
pois não suportava ver as lágrimas das mães. [...] 

Uma única condição garantiria a sobrevivência do Estado (de Licurgo): 
a paralisação do espírito do povo; portanto, ele só poderia subsistir caso não 
atendesse à finalidade mais elevada e única do Estado.”

De “O despertar de Epimênides”, de Goethe, ato II, cena IV:

Gênios:

Quem do fundo abismo sai
Pode com força lutar,
Vencer meio mundo — ai!
— No fim terá de voltar.
Por tormentas afrontado,
Seu impulso vai ceder.
E os que seguem o ousado
Irão junto perecer.

Esperança:

Eis aqui os meus valentes;
A velar a noite estão,
Mas o fazem mui silentes.
Sussurrada e balbuciada,
Surge então nova canção:
É a ansiada liberdade 
Que no templo reverbera
Proclamando nova era:

Liberdade! Liberdade!

Pedimos a todos que façam a maior quantidade possível de cópias deste 
panfleto e as passem adiante! 



10

Trecho do ensaio

Inge Scholl

Meus pais receberam a notícia na sextafeira, um dia depois da prisão de 
meus irmãos, primeiro de uma estudante que era nossa amiga e, mais tar
de, por meio de um telefonema de um estudante desconhecido cuja voz já 
soava muito triste e sombria. Decidiram imediatamente visitar os filhos na 
prisão e fazer tudo o que estivesse a seu alcance para tentar aliviar a sorte 
de Hans e Sophie.

Mas o que podiam fazer em sua impotência? Nessas horas aflitas e deci
sivas, temos a sensação de que é preciso mover mundos. Como no final de 
semana não eram permitidas visitas na prisão, eles foram para Munique na 
segundafeira, acompanhados do meu irmão mais novo, Werner, que dois 
dias antes, inesperadamente, havia voltado da Rússia para passar algum tem
po com a família. Jürgen Wittenstein, o estudante que havia comunica do 
a prisão por telefone, já os esperava na plataforma, agitadíssimo. Ele dis se: 
“Não há tempo a perder; o Tribunal do Povo está reunido e o julga mento 
já está em andamento. Temos que nos preparar para o pior”. Ninguém es
perava que tudo acontecesse tão depressa, e só mais tarde viríamos a sa
ber que se tratava de um “procedimento sumário”, pois os juízes queriam 
oferecer um exemplo drástico dando um fim rápido e assustador aos réus. 
Minha mãe perguntou a Jürgen: “Eles têm que morrer?”. Ele assentiu com a 
cabeça, desesperado, e quase não podia mais conter sua aflição. “Se eu tives
se um tanque”, ele gritou em sua dor impotente, “e um punhado de pessoas 
— eu poderia libertálos, explodiria esse tribunal pelos ares e os levaria até a 
fronteira.” Correram para o Palácio de Justiça e se precipitaram para a sala 
de audiência, repleta de convidados nazistas. Os juízes, de toga vermelha, 
estavam sentados e, ao centro, estava Freisler, que vociferava em sua ira.

Os três jovens réus estavam — solitários, silenciosos e imponentes — 
diante dos juízes. Respondiam com grandeza e liberdade. A certa altura, 
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Sophie disse (em geral, falava muito pouco): “O que escrevemos e dissemos 
é o que muitos pensam, só que eles não têm coragem de se manifestar”. A 
postura e a conduta dos três réus foram tão nobres, que cativaram até mes
mo a hostil multidão de espectadores. 

Quando meus pais conseguiram entrar, o processo já estava quase no 
fim. Só conseguiram chegar a tempo de ouvir as sentenças de morte. Minha 
mãe perdeu as forças por um instante e precisou ser levada para fora; e, na 
sala, houve uma agitação porque meu pai gritou: “Existe uma outra justi
ça!”. Mas minha mãe dominouse rapidamente, pois ela direcionava todos 
os seus sentidos e pensamentos ao objetivo de ver seus filhos e redigir um 
pedido de indulto. Ela tinha um domínio de si, uma presença de espírito e 
uma coragem incríveis; foi um consolo para todos os que, na verdade, de
veriam consolála. Meu irmão mais novo precipitouse após a audiência em 
direção aos três réus e apertou suas mãos; quando seus olhos se encheram 
de lágrimas, Hans pousou a mão em seu ombro e disse: “Seja forte — sem 
concessões”. Isso dizia tudo: sem concessões, nem na vida e nem na morte. 
Eles não tentaram se salvar procurando simular, para os juízes, uma per
feita convicção nacionalsocialista. De sua boca não saiu nada semelhante. 
Quem presenciou um julgamento político desses durante o Terceiro Reich 
sabe o que isso significa. Diante da morte ou do cárcere, diante desses juí
zes diabólicos, muitos procuraram ocultar suas verdadeiras convicções para 
salvar sua vida e seu futuro — e quem se atreveria a criticálos?

Ao final, como de praxe, foi concedida a palavra a cada um dos três 
réus, para que alegassem algo em seu favor. Sophie se calou. Christl pediu 
por sua vida em nome de seus filhos. Hans tentou apoiar e interceder por 
seu amigo. Então, foi bruscamente interrompido por Freisler: “Se não tiver 
nada para apresentar em seu favor, calese”.
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Ouvintes alemães!*
Thomas Mann

Nós, europeus, mesmo quando estamos a ponto de obter a cidadania no 
Novo Mundo, queremos nos sentir orgulhosos de nossa velha Europa. É 
um continente realmente admirável! Seria muito mais fácil e confortável 
pa ra seus povos conformarse com a infame “Nova Ordem” de Hitler, en
tregarse à escravidão, colaborar com a “Alemanha dos nazis”, como agora 
é chamada. Mas isso eles não fizeram.

Os anos repletos do mais brutal terror, de martírio e execuções, não fo
ram suficientes para quebrar sua resistência. Ao contrário, eles a tornaram 
ainda mais forte, e a “Europa unida para a defesa de seus bens sagrados con
tra a invasão dos estrangeiros” é a mais miserável das mentiras nazistas. Os 
estrangeiros, contra os quais os bens sagrados deviam ser protegidos, são 
eles, os nazistas, e ninguém mais. Apenas uma parte pequena e corrupta da 
classe superior, uma corja de traidores para quem nada é mais sagrado que 
o dinheiro e as vantagens, trabalha com eles. Os povos se negam a isso, e 
quanto mais evidente se mostra a vitória dos Aliados, mais cresce sua revol
ta contra o que lhes parece insuportável. [...]

Neste verão, o mundo se comoveu profundamente com os aconteci
mentos na Universidade de Munique, cujas notícias nos chegaram pelos 
jornais suíços e suecos, primeiro sem muita clareza, e logo com detalhes 
cada vez mais impactantes. Sabemos agora de Hans Scholl, o sobrevivente 
de Stalingrado, e de sua irmã, de Christoph Probst, do professor Huber e 

* Durante a guerra, Thomas Mann fez uma série de discursos radiofônicos antinazistas intitu
lada Ouvintes alemães! Os discursos eram gravados nos EUA, onde o escritor vivia então, e enviados 
para a GrãBretanha, onde a BBC os transmitia, esperando alcançar os ouvintes alemães. O texto 
aqui citado é um excerto do discurso de 27 de junho de 1943, publicado no livro Ouvintes alemães! 
Discursos contra Hitler (1940-1945), da editora Zahar, que gentilmente autorizou a reprodução.



13

de todos os outros; da revolta dos estudantes na Páscoa contra o discurso 
obsceno de um bonzo nazista no auditorium maximum, de seu martírio, dos 
folhetos que eles distribuíam e nos quais há palavras que reparam muito 
daquilo que em certos anos infelizes foi cometido nas universidades alemãs 
contra o espírito de liberdade alemão. Sim, foi aflitiva essa predisposição da 
juventude alemã — justamente da juventude — para a revolução mentirosa 
do nacionalsocialismo. Agora seus olhos se abriram e por isso eles põem a 
cabeça jovem sobre o cepo do carrasco, para a glória da Alemanha — colo
camna aí depois de dizer na cara dos juízes nazistas: “Logo vocês estarão 
aqui, onde agora estou”; depois de testemunhar diante da morte: “Nasce 
uma nova fé na liberdade e na honra!”.

Corajosa e magnífica juventude! Vocês não terão morrido à toa, não se
rão esquecidos. Os nazistas erigiram monumentos para arruaceiros imun
dos e criminosos comuns — a revolução alemã, a verdadeira, vai derrubá
los e eternizará em seu lugar o nome daqueles que, quando a noite ainda 
cobria a Europa e a Alemanha, anunciaram: “Nasce uma nova fé na liber
dade e na honra!”.
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