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Entre a desnazificação e a amnésia coletiva 

 

CINTHIA SAYURI TSUKIMOTO1 

I  

 O término da Segunda Guerra Mundial na Europa foi definido pela assinatura 

da rendição alemã em maio de 1945. A partir de então, coube aos principais países que 

compunham o grupo dos Aliados, a saber, EUA, França, Reino Unido e Rússia, decidir sobre 

a reconfiguração dos territórios europeus, muitos modificados em decorrência da guerra, e 

sobre o procedimento a ser tomado em relação à derrotada Alemanha. Quanto a essa última 

questão, não se tratava apenas em definir as punições a serem impostas, pois também se fazia 

necessário decidir qual seria a melhor maneira de proceder com aquela população derrotada 

(não se pode ignorar que com as feridas da guerra tão recente, lembranças e temores de um 

futuro revanchismo alemão estavam sempre presentes nesses debates) e, mais 

especificamente, de que forma eliminar os vestígios do nazismo, que após doze anos, 

pareciam estar tão introjetados naquela sociedade? 

Com a divisão do território germânico entre os quatro países vitoriosos, coube a cada 

um a responsabilidade democratizar, desmilitarizar, descentralizar e desnazificar2 (os famosos 

4Ds definidos no Acordo de Postdam) sua respectiva zona. Por desnazificação entende-se o 

expurgo dos vestígios do nazismo da sociedade alemã (partido nazista, leis aprovadas pelos 

nazistas, instituições, organizações e influência3), mas acredito que ela não apenas englobe os 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo. 
2 A desnazificação foi assumida como um compromisso pelos aliados na Conferência de Yalta em fevereiro de 

1945.  BUCHANAN, Tom. The war and its legacy in: ____. Europe’s troubled peace, 1945-2000. Malden, MA: 

Blackwell, 2006. P. 09-35] 
3 “(…) wipe out the Nazi party, Nazi laws, organisations and institutions; remove all Nazi and militarist 

influences from public office and from the cultural and economic life of the German people”. Report of the Yalta 

(Crimea) Conference (February 4-11, 1945), disponível em http://germanhistorydocs.ghi-

dc.org/sub_document.cfm?document_id=2295 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=2295
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=2295
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outros “Ds”, como também os sintetize, uma vez que o nazismo pode ser considerado o ápice 

da sociedade alemã estereotipada: sociedade bélica, sempre envolvidas em conflitos e que, 

portanto, voltava seus esforços econômicos e sociais para a guerra e a conquista; e, para quem 

a democracia e seus valores são vistos como elementos estranhos à sua natureza. Dessa 

maneira, desnazificar era a tarefa crucial a ser cumprida no pós-Guerra. 

Se por um lado o mundo do pós-Segunda Guerra reconhecia a necessidade e 

importância da desnazificação, por outro, ela era confusa e geralmente contraditória. Mesmo 

admitindo a premissa da “culpa coletiva”, os Aliados ainda deparavam-se com as dúvidas 

acerca de qual seria modo de punição adequado, como ele seria aplicado e que grupos seriam 

submetidos a ele – e isto era apenas um dos desafios que os países vitoriosos tiveram que 

enfrentar4. A opção norte-americana foi a classificação de todos os residentes de sua área em 

cinco categorias, definidas a partir do envolvimento de cada indivíduo com o partido nazista 

durante o III Reich, cada uma delas passível de uma sanção.  

Dessa solução derivaram-se, ao menos, outras complicações: a classificação seria 

determinada pelas respostas que cada cidadão forneceria Fragebogen (questionários que os 

alemães deveriam responder acerca de seu envolvimento com nazismo), ou seja, o 

fundamento do processo dependia da veracidade das informações contidas nos milhares de 

questionários a serem analisados – além disso, não se pode deixar de mencionar a primeiro 

desafio: o idioma. O resultado era um procedimento bastante vagaroso e impreciso, que 

demandavam tempo e recursos consideráveis, dois elementos que nem mesmo os EUA 

dispunham, já que também era necessário recompor a economia e a população afetada pela 

guerra. 

Assim, o estudo mais detalhado da execução das medidas propostas é tão importante 

quanto o do debate que a precedeu, pois a convergência entre teoria e prática provocam 

divergências no âmbito social. Se o debate acerca do processo foi complexo por envolver 

quatro nações diferentes e que mesmo internamente possuíam divergências, a execução das 

medidas não foi menos tumultuosa. As tensões se afloravam e multiplicavam, pois entravam 

                                                           
4 Para uma breve explanação sobre os desafios iniciais da desnazificação cf TSUKIMOTO, C. S.. Com que 

rapidez o mau se pode tornar bom?: Considerações sobre a desnazificação (1945-1947). In: XXIII Encontro 

Regional de História da ANPUH-SP, 2016, Assis/SP. Anais do XXIII Encontro Regional de História da 

ANPUH-SP, 2016. 

http://lattes.cnpq.br/9872441706153157
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em cena novas personagens, os responsáveis por aplicar aquelas medidas e os punidos, os 

alemães. Se as condenações à forca ou prisão perpétua deferidas em Nuremberg poderiam ser 

vista por alguns com otimismo5, penas brandas aos grandes apoiadores e beneficiários do 

nazismo, como Albert Speer e Hjalmar Schacht (Presidente do Reichsbank), eram vistas por 

outros como um sinal de que as mudanças esperadas após o terror nazista não passariam de 

retórica. Como aponta o historiador Tony Judt6 o clima de euforia que contagiava muitos 

europeus que acreditavam que mudanças seriam feitas a fim de evitar conflitos futuros dava 

lugar a apatia e ceticismo já no início de 1946. Sobre o processo de desnazificação dos civis 

também pairavam dúvidas.  

Na zona de ocupação americana, milhares de Fragebogen (questionários que a 

população alemã deveria responder acerca de seu envolvimento com nazismo e, a partir das 

respostas, seria definido o grau de culpa e a devida punição) se acumulavam enquanto as 

investigações corriam em um ritmo vagaroso; funcionários eram afastados de suas posições 

até o fim da investigação; as cidades estavam em ruínas; havia uma busca incessante por 

alimentos – a situação era crítica. Já os oficiais americanos responsáveis por coordenar todo o 

processo não só encontravam muitas dificuldades para compreender o idioma alemão, como 

também para compreender a complexa rede burocrática nazista. Não podiam contar, 

oficialmente, com a ajuda dos próprios alemães, já que receberam ordens de afastar todos dos 

cargos até que seu passado nazista fosse devidamente averiguado. Isto não quer dizer que não 

o fizessem.  

Em um conhecido caso a revista americana “New Republic” em junho de 1945, 

informava que o então Ministerpräsident da Baviera, Friedrich Schaeffer, escolhido pelo 

governo norte-americano, apoiou durante a década de 1920 os nazistas e que “Shaeffer era um 

                                                           
5 Muitos alemães, porém, encaravam o Tribunal Militar de Nuremberg para Crimes de Guerra não como uma ato 

de justiça, mas como “justiça do vencedor”. Argumentava-se que a justiça e as punições eram parciais, pois 

apenas os alemães foram julgados pelas atrocidades da guerra e crimes cometidos pelos Aliados (por exemplo, 

bombardeios americanos à cidades alemãs ou estupros cometidos pelos soviéticos) foram ignorados. O fato de 

serem julgados por representantes desses mesmos criminosos, só reforçava essa opinião. JUDT, Tony. A Punição. 

In: _____Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945. Tradução José Roberto O’Shea. Objetiva: Rio de 

Janeiro, 2008. pp. 55-76 
6 JUDT, Tony. A Punição. In: _____Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945. Tradução José Roberto 

O’Shea. Objetiva: Rio de Janeiro, 2008. pp. 55-76 



8 

 

dos maiores oportunistas da República de Weimar”7. Após uma investigação, o governo 

americano o manteve no cargo, alegando que a escolha baseou-se em suas “qualificações 

profissionais e convicções antinazistas”. Apesar disso, acusações contra Shaeffer continuaram 

a surgir nos meses seguintes, não mais questionando sua escolha para o cargo, mas afirmando 

que ele empregava ministros com conhecido passado nazista (como o Dr. Otto Gessler, uma 

proeminente figura no rearmamento alemão dos anos 1920), ou que falsificavam os 

Fragebogen. Havia inclusive denúncia sobre o desaparecimento de inúmeros desses 

documentos em diversos ministérios. Essa situação arrastou-se até o final do mês de 

setembro, quando Shaeffer renunciou, uma vez que os americanos temiam que demiti-lo 

conferir-lhe-ia uma elevada reputação política, como o “homem que se recusou a se subjugar 

aos americanos”8; mas, não sem antes levantar sérias dúvidas sobre a complacência do 

governo de ocupação americano com alguns indivíduos, cuja posição estratégica parecia 

eximi-los do passado nazista.  

Outro episódio que expunha as boas intenções dos Aliados envolveu a França, que 

vivia atormentada pelo fantasma colaboracionista de Vichy. Em um boato do pós-guerra que 

circulou na França no final do ano de 1945, reportava-se que as atrocidades que estavam 

sendo cometidas pela Fremdenlegion na Indochina eram explicadas pela presença de membros 

da SS em suas fileiras. Além disso, a presença de ex-nazistas em Saigon seria um resquício do 

colaboracionismo de vichyistas, que teriam ajudado os alemães a escaparem da França e dos 

julgamentos ao ingressarem nas fileiras da Fremdenlegion. Por ter surgido entre os comunistas 

franceses, alguns de seus adversários alegavam que o boato foi plantado pela URSS, que, por 

sua vez, negava qualquer envolvimento. Em 31 de outubro de 1945, o governo francês 

manifestou-se oficialmente sobre esses boatos: era verdade que havia alguns alemães no 

exército francês em Saigon, mas os que lá estavam, já teriam tido seu passado 

minuciosamente investigado, sendo que indivíduos que ingressaram na SS, Juventude 

Hitlerista, partido nazista ou associações pró-nazismo eram automaticamente banidos. Houve 

                                                           
7 ZIEMKE, Earl F. Reckonings with the past. In:____. The US Army in the Occupation of Germany 1944-1946. 

Center of Military History US Army. Washington, DC, 2003. P. 380-395 
8 Ibidem. P. 384 
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também a preocupação de reforçar o compromisso do governo francês com a justiça e punição 

dos nazistas9.  

Essa nota oficial, no entanto, não conseguiu cessar os boatos, uma vez que jornalistas 

e intelectuais por vezes apontavam e criticavam a ofensiva francesa naquela região, 

reportando crueldades “tipicamente alemãs”. Um caso conhecido é o esforço dos editores da 

revista Les Temps Modernes Jean Paul Sartre e Maurice Marleau-Ponty, que reuniram os 

relatos de ex-soldados, jornalistas, antropologistas e escritores vietnamitas para criticar a 

guerra e denunciar os horrores que estavam sendo lá perpetrados. Além disso, alguns desses 

relatos asseguravam a presença de SS no exército francês: em março de 1947, Jeanne 

Cuisinier, um antropólogo dizia que os colonos franceses aceitavam a presença de alemães na 

região e que “membros da SS cantavam Horst Wessel Lied nos meios das ruas de Saigon”10. 

Antes de aparecer no Les Temps Modernes, em janeiro daquele mesmo ano, o jornal 

socialista francês Le Populaire noticia um relato parecido e, pouco tempo depois, a revista 

alemã Der Simpl publicava o mesmo boato.     

Apesar desses “escândalos”, a questão crucial que determinou os rumos da 

desnazificação foi a crescente tensão entre EUA e URSS: conforme ela aumentava mais 

pragmática as medidas se tornavam, pois o impasse em relação a reativação do parque 

industrial e a recuperação da economia alemã não poderia ser mais adiado. O Plano Marshall 

contava que as restrições impostas à economia alemã teriam que ser suspensas. O tom norte-

americano em relação à Alemanha se ameniza, houve esforços em aproximar os dois (se em 

1945, os alemães eram os inimigos nos quais os americanos nunca poderiam confiar11; pouco 

menos de dois anos depois, os alemães eram vistos como aliados12), os Fragebogens foram 

praticamente esquecidos; banqueiros, juízes, militares, burocratas e industriais ligados ao 

nazismo passaram a ser rapidamente reincorporados à nova sociedade do pós-guerra; e, boa 

                                                           
9 KOO, Hee. Trespass of memory: the French-Indochina war as a World War II. In HARGREAVES, Alec (org.) 

Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism. Lanham, Md: Lexington Books, 2005. 

P. 98-111 
10 Ibidem. P. 105 
11  ZIEMKE, Earl F. The occupation troops. In: ____. The US Army in the Occupation of Germany 1944-1946. 

Center of Military History US Army. Washington, DC, 2003. P. 320-341 
12 GOLDSTEIN, Cora Sol. Iconoclasm and censorship. In:____. Capturing the German eye: American visual 

propaganda in occupied Germany. The University of Chicago Press; 2009. P. 105-126 
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parte das punições imposta a alguns indivíduos em anos anteriores foram amenizadas. A 

punição dava lugar à integração.  

A mensagem era clara: era necessário reconstruir a economia alemã, não apenas para 

beneficiar a economia local, mas porque seu restabelecimento era visto como essencial para o 

restabelecimento da economia da Europa (Ocidental) como um todo (o que também 

beneficiaria os EUA, diminuindo suas despesas com a reconstrução europeia)13. Além disso, 

era importante que o Ocidente (capitalismo) fosse mais atraente e interessante que o Leste 

(comunismo); e isso dificilmente seria alcançado com uma política punitiva.  

Comprometendo ainda mais a desnazificação, havia o fato de, como Tony Judt aponta, 

de que muitos alemães viam a si próprios como vítimas (seja dos nazistas ou dos Aliados) e 

viam com desdém medidas como os questionários ou medidas educativas, como a projeção de 

documentários, “pois uma coisa era exigir que os alemães [as] assistissem; outra, bem 

diferente, era força-los a prestar atenção, e mais ainda pensar naquilo que viam”14. 

Diante disso, o discurso que pregava a “amnésia coletiva” em prol da reconstrução 

econômica angariou, fácil e rapidamente, muitos adeptos. Os simpatizantes desse grupo, entre 

eles o futuro chanceler da RDA, Konrad Adenauer, alegava que a ênfase nesse tipo de prática 

e na própria desnazificação, ao invés de arrependimento, poderiam resultar numa reação 

nacionalista. Em discursos proferidos em 1946, Adenauer “criticou as medidas que visavam a 

erradicação do nazismo” e concluiu que “o processo de extinção do nazismo estaria se 

estendendo demasiadamente, nada trazendo de útil”15. O “esforço” para que se deixasse de 

lado essa parte tão ingrata da história recente alemã foi defendido tanto por capitalistas como 

por soviéticos, já que, como apontado, embrenhados no acirramento da tensão não poderiam 

deixar de reconhecer as qualidades de um excelente engenheiro ou espião alemão, que, “por 

acaso” estiveram envolvidos com o regime de Hitler16. 

                                                           
13 JUDT, Tony. A reabilitação da Europa. In: ____. Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945. Tradução 

José Roberto O’Shea. Objetiva: Rio de Janeiro, 2008. P. 77-113 
14 Judt, T. Op. cit., pp. 71 
15 Judt, T. Op. cit., pp. 70-71 
16 Cf Guterman, Marcos. Nazistas entre nós: A trajetória dos oficias de Hitler depois da guerra. São Paulo: 

Contexto, 2016. 
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O esquecimento, como se sabe, é um processo natural, um mecanismo pelo qual nosso 

cérebro processa, seleciona e descarta algumas informações. Não me refiro a esse processo 

biológico natural. O esquecimento com o qual a “amnésia coletiva” lida, é a seleção e descarte 

consciente e objetivo. É aquele que, ao contrário da memória, que visa a preservação e o 

resgate; busca a negação, a aniquilação de um episodio ou da história traumática. Como 

aponta Ulpiano Menezes17, a produção social do silêncio, seja através do desdém aos 

questionários ou a recusa do pai ao responder ao filho, anos depois, qual foi seu papel durante 

o nacional socialismo, impulsiona e catalisa o processo de ampliação desse vácuo, que foi 

preenchido, em parte, por “mitos fundadores do pós-guerra”, seja “França da Resistência”, a 

“Polônia das vítimas” ou a “Alemanha dos antinazistas”18.  

Quando tratamos da desnazificação, a negação consciente e construída desse 

esquecimento, implica também no aliviamento da responsabilidade e da pena dos diretamente 

envolvidos e dos observadores passivos (bystanders). Também, creio não ser exagero, dizer 

que tal discurso ameniza grandemente as atrocidades nazistas, já que ao negar-se a memória 

do regime, nega-se também as possibilidades de reflexão sobre os eventos que dele tenham 

desencadeado em prol do restabelecimento do status quo.  

Se por um lado, a “amnésia coletiva” pode ser facilmente entendida como uma forma 

de lidar com o trauma histórico que foi o III Reich; Žižek nos alerta que “para realmente 

esquecer um acontecimento, precisamos criar a força para lembra-lo”19. A desnazificação 

seria o processo que poderia colocar os alemães, europeus e americanos frente a frente com o 

nazismo, possibilitando-lhes refletir acerca da ideologia nazista e de suas respectivas 

participações (e omissões) e, como consequência, poderia instigar a um exercício reflexivo 

também do sistema no qual o nazismo estava inserido, que poderia resultar no “rompimento 

desse círculo vicioso do Sistema que gera os excessos do supereu e [que] então é forçado a 

aniquilá-los”20. 

                                                           
17 MENEZES, U. T. B. A história, cativa da memória? Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros São Paulo, 1992, p. 9-24. 
18 Judt, T. Op. cit., pp. 75-76 
19 Žižek, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real! Cinco ensaios sobre o 11 de Setembro e datas relacionadas. 

Tradução Paulo Cesar Castanheira. São Paulo: Boitempo editorial, 2003., pp. 37 
20 Žižek, S. Op. cit, pp. p.42 
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Por fim, a “amnésia coletiva”, que permitiu, como diz Judt, a rápida reconstrução da 

Europa talvez tenha querido reverberar a pratica da “condenação da memória” (damnatio 

memoriae) da Roma Imperial. Segundo essa prática, como nos conta Menezes, após a morte 

de um imperador odiado, “apagava-se seu nome de onde quer que estivesse gravado e se 

proscrevia sua menção futura de qualquer ato cerimonial”21. Só que ao contrário de um odiado 

imperador, a singularidade e atrocidades do nazismo não puderam (e não podem) ser 

simplesmente ser relegadas ao ostracismo. Nem mesmo o estímulo a produção social do 

silêncio é capaz de anular essa experiência. Talvez as atuais demonstrações de intolerância e 

discursos radicais seja uma reverberação dessa tentativa contemporânea de “condenação da 

memória”. 
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