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HOLOCAUSTO E ATUALIDADE

19 jan 2022 - 8h00

O conhecimento não é automaticamente
emancipador: os 80 anos da Conferência de
Wannsee
Ao menos desde Kant e outros iluministas, no século XVIII, tendemos a acreditar que a origem do mal está
na ignorância e que o conhecimento e a instrução são, por definição, emancipadores. A análise minuciosa
dos crimes nazistas nos obriga a colocar em perspectiva mais essa certeza da Modernidade

Por Michel Ehrlich

Documentos com registros da Conferência de Wannsee. Foto: arquivo.
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SAIBA MAIS
Homenagear um Justo

O cônsul que enfrentou o
nazismo e salvou mais de
30 mil vidas

O legado de Richard
Wagner e a ópera a
serviço do nazismo

Por um 2022 sem a
discussão ilusória do
“nazismo de esquerda”

Um genocida entre nós –
livre e todo faceiro

Um judeu pode ter sido o
delator de Anne Frank: e
daí?

Exatos 80 anos atrás, em 20 de janeiro de 1942, quinze

ocupantes de altos cargos na Alemanha nazista se reuniam

em uma casa de campo nos arredores de Berlim, para um

encontro emblemático: a Conferência de Wannsee.

Essa reunião é às vezes descrita como

o momento de decisão do regime

nazista pela Solução Final, ou seja, o

extermínio generalizado da

população judaica da Europa. No

entanto, massacres indiscriminados

contra judeus já estavam ocorrendo

ao longo da invasão da Alemanha

nazista à URSS no 2.º semestre de

1941, como em Babi Yar.

Isso não signi!ca, contudo, que a

conferência em Wannsee não tenha

sido importante e não possa provocar

re"exões para os dias de hoje.

A origem do mal nem
sempre está na
ignorância

PODCAST SINE IRA
ET STUDIO

POSTS RECENTES
Boato usa pesquisa falsa para dizer que
Bolsonaro lidera em todos os estados

Igreja do Rosário terá missa pela paz
após repercussão de ato criticado pela
arquidiocese

Covid-19: Confira o cronograma de
vacinação desta semana em Curitiba

Talvez “Titane” seja uma história de
amor em um mundo triste

Maioria dos infectados pela ômicron
não foi vacinada, ao contrário do que
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Em termos factuais, foi a partir de então que o extermínio se

tornou a política nazista para os judeus em todo o continente

europeu. A conferência de Wannsee também marcou o

momento em que a alta cúpula da burocracia de Estado

alemã de!nitivamente se tornou ciente, cúmplice e

participante do genocídio. Embora organizada por Reinhard

Heydrich, representante da SS (uma espécie de milícia de

elite do partido nazista), nela também estavam presentes altos

cargos dos ministérios civis – portanto, não necessariamente

militantes históricos do partido nazista.

A reunião foi breve e não houve nenhum tipo de objeção ao

plano apresentado por Heydrich, que incluía a deportação de

mais de 10 milhões de judeus para campos de concentração e

extermínio na Polônia ocupada, onde seriam assassinados –

de imediato ou após algum tempo executando trabalhos

forçados.

10 milhões de judeus foram deportados para campos
de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

Quem eram esses homens que aceitaram paci!camente

participar da execução de um genocídio e passaram o

restante da reunião discutindo aspectos técnicos e logísticos

do extermínio? Alguns elementos nos chamam a atenção.

Muitos deles eram funcionários respeitados já antes da

ascensão do partido nazista. Em geral, haviam tido acesso a

altos níveis de instrução formal; oito dos 15 participantes da

conferência de Wannsee tinham doutorado.

afirma médico

COMENTÁRIOS
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Realidade escamoteada
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JORNAL PLURAL em
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Uma nova era do rádio: 6 tópicos para
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Essa informação pode gerar surpresa e certo mal-estar. Ao

menos desde Kant e outros iluministas, no século XVIII,

tendemos a acreditar que a origem do mal está na ignorância

e que o conhecimento e a instrução são, por de!nição,

emancipadores. A análise minuciosa dos crimes nazistas nos

obriga a colocar em perspectiva mais essa certeza da

Modernidade.

Não seria correto concluir que foi a instrução formal que

tornou nazistas os homens da conferência de Wannsee –

entre os perpetradores do Holocausto, havia indivíduos com

os mais diversos graus formação. Mas o fato de a educação

não reduzir as chances de alguém se tornar nazista abala um

princípio muito caro à nossa sociedade.

Repensando a educação
Esse texto não é, de forma alguma, uma apologia à

ignorância, mas uma proposta de re!nar essa tese iluminista

para pensar como o conhecimento pode ser emancipador.

Vários dos presentes na conferência de Wannsee haviam não

apenas obtido títulos respeitados, como usavam o

conhecimento técnico adquirido para legitimar e

operacionalizar a máquina de genocídio nazista. A formação

que tiveram falhou em associar técnica e ética, em questionar
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o porquê e o para que daquele conhecimento. Permaneciam

portadores de saberes, mas os colocaram a serviço de uma

ideologia autoritária, racista e assassina.

Theodor Adorno.

Nos anos 1960, o !lósofo Theodor Adorno abria o seu clássico

texto “Educação após Auschwitz” com a seguinte proposição: “A

exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para

a educação”. Adorno não somente está nos instando a lembrar

do Holocausto para que ele não se repita. O sistema educativo

deveria ser repensado. Se na Alemanha nazista a educação

não foi su!ciente para evitar Auschwitz, impedir que

Auschwitz se repita – mesmo que metaforicamente por meio

de outras violações de direitos humanos – deve ser o

primado básico da educação, muito além do ensino deste ou

daquele conteúdo.

Em outro contexto, o educador brasileiro Paulo Freire

também destacava a necessidade de deixar de somente

repetir saberes mecanicamente como ocorre na “educação

bancária”, mas produzir saberes ativamente, entendendo seus

usos e potenciais de transformação social.

É de se questionar, consequentemente, se os rumos das atuais

políticas educacionais apontam na direção das conclusões de

Adorno e de Freire

Em recentes discussões de projetos e reformas educacionais,

como, por exemplo, àquelas em torno do “Novo Ensino

Médio”, são frequentes termos e ideias como
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“empregabilidade”, “ensino pro!ssionalizante”, “educação para o

mercado de trabalho”. Ao mesmo tempo “humanismo”,

“pensamento crítico”, “ética” parecem !car em um segundo

plano de prioridades, isso quando não são descartados e

desacreditados. É inegável a importância de jovens egressos

do sistema de ensino formal possuírem habilidades e

competências adequadas ao trabalho de e com qualidade.

Mas, se retomarmos a análise dos participantes da

conferência de Wannsee, não há como não temer pelo

conhecimento técnico, mesmo que muito pro!ssional e

empregável, mas desvinculado de suas implicações políticas,

sociais, econômicas.

O psicólogo israelense Haim Ginott apresenta em seu livro

Teacher and Child [Professor e criança] (1972) uma carta

atribuída a um sobrevivente de um campo de concentração

nazista:



08.02.22, 14:44O conhecimento não é automaticamente emancipador: os 80 anos da Conferência de Wannsee - Jornal Plural

Seite 7 von 12https://www.plural.jor.br/colunas/holocausto-e-atualidade/o-conh…tomaticamente-emancipador-os-80-anos-da-conferencia-de-wannsee/

Prezado Professor,Prezado Professor,

Sou sobrevivente de um campo de concentração. MeusSou sobrevivente de um campo de concentração. Meus
olhos viram o que nenhum homem deveria testemunhar.olhos viram o que nenhum homem deveria testemunhar.

Câmaras de gás construídas por engenheiros diplomados.Câmaras de gás construídas por engenheiros diplomados.

Crianças envenenadas por médicos formados.Crianças envenenadas por médicos formados.

Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas.Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas.

Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduadosMulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados
de colégios e faculdades.de colégios e faculdades.

Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação.Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação.

Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos.Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos.
Seus esforços nunca deverão produzir monstros eruditos,Seus esforços nunca deverão produzir monstros eruditos,
psicopatas especializados, Eichmanns instruídos.psicopatas especializados, Eichmanns instruídos.

Ler, escrever, aritmética são importantes somente seLer, escrever, aritmética são importantes somente se
servirem para tornar nossas crianças mais humanas.servirem para tornar nossas crianças mais humanas.

[tradução livre]

Pessoas que dominam saberes técnicos sem re"etir sobre a

ética de seu uso estão suscetíveis a serem permissivas,

colaborarem e mesmo potencializarem, com esses mesmos

saberes, o preconceito, o autoritarismo, os extremismos e os

fascismos. O regime nazista, e tantos outros exemplos,

inclusive contemporâneos, demonstram que o conhecimento

não é automaticamente emancipador. Só uma educação com

a intenção consciente de proporcionar uma sociedade mais

justa, democrática e inclusiva pode concretizar esse potencial.

Este texto é de responsabilidade do autor/da autora e não reflete necessariamente

a opinião do Plural.

  

Michel Ehrlich - mestre em História pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) e coordenador do departamento de História do Museu do
Holocausto de Curitiba.
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Um comentário sobre “O conhecimento não é
automaticamente emancipador: os 80 anos da
Conferência de Wannsee”

 ALMIR disse:

19 de janeiro de 2022 às 23:59

Bela análise. Parabéns. Penso que os facínoras sempre terão
pessoas graduadas para “lamber as suas botas”. Os “monstros”
desprovidos de humanidade se passam por “cidadãos de bem”.
Isso tudo diz muito sobre o Brasil atual e suas mazelas, em
especial, o abandono daqueles mais fragilizados.

Acesse para responder

DEIXE UM COMENTÁRIO
Você precisa fazer o login para publicar um

comentário.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
PODER

Boato usa pesquisa falsa
para dizer que Bolsonaro
lidera em todos os estados
É falso que um levantamento atribuído
ao Instituto Paraná Pesquisas e feito
em janeiro deste ano tenha apontado o
presidente Jair Bolsonaro (PL) liderando
a corrida eleitoral para presidente em
todos os estados. A única pesquisa da
empresa feita em 2022 foi divulgada
em 2 de fevereiro e mostra o ex-
presidente Lula (PT) com 40,1% das
intenções de voto, contra 29,1% de
Bolsonaro e 20,5% de outros sete pré-
candidatos. O pré-candidato do PT
lidera no Nordeste e no Sudeste,
segundo os resultados

PROJETO COMPROVA
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VIZINHANÇA

Igreja do Rosário terá missa
pela paz após repercussão
de ato criticado pela
arquidiocese
Em nova nota, Mitra disse estar “em
diálogo com as entidades
organizadoras do evento e
acompanhará os desdobramentos, bem
como as medidas cabíveis diante do
ocorrido”.

REDAÇÃO PLURAL.JOR.BR

VIZINHANÇA

Covid-19: Con!ra o
cronograma de vacinação
desta semana em Curitiba
Até sexta-feira, Saúde aplicará
primeiras, segundas, terceiras e quartas
doses para a população elegível de
cada grupo

CECÍLIA ZARPELON

CINEMA/CULTURA

Talvez “Titane” seja uma
história de amor em um
mundo triste
Protagonista do filme vencedor da
Palma de Ouro em Cannes 2021 se
transforma em uma figura não binária,
um molde a partir do qual pode ser o
que quiser

GILBERTO BONK JR.
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VIZINHANÇA

Maioria dos infectados pela
ômicron não foi vacinada,
ao contrário do que a!rma
médico
São falsas as afirmações de um médico
que nega a epidemia de influenza no
Brasil e diz que a variante ômicron
infectou mais as pessoas vacinadas
contra covid-19. Ao contrário do que diz
o profissional, o Ministério da Saúde e o
Conselho Nacional de Saúde (CNS)
reconhecem o aumento de casos de
influenza, em especial da variante H3N2
e vários estados declaram epidemia ou
surto da doença. Já em relação à covid,
estudos mostram que a maior parte dos
infectados pela ômicron não foram
vacinados

PROJETO COMPROVA

CULTURA

“Apresentando os Ricardos”
é um título horroroso para
um !lme excelente
O seriado “I Love Lucy” era uma baita
instituição americana. Dizem que a
audiência batia em 60 milhões de
pessoas – e isso nos anos…

ROGERIO GALINDO

VIZINHANÇA

Após falhas, ferry boat de
Guaratuba será operado por
nova empresa
Contratação emergencial se dará por
conta dos recentes problemas
registrados pelo serviço
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NEGÓCIOS/VIZINHANÇA

Hachimitsu inaugura
primeira loja em Curitiba
Empresa investiu R$ 1,7 milhão na
unidade no Bigorrilho

MATHEUS KOGA

SINE IRA

Nunca fomos modernos
“- Não quero saber do lirismo que não é
libertação.” (Manuel Bandeira) No mês
do centenário da semana de arte
moderna, desafiamos nossa auto-
imagem de…

DANIEL MEDEIROS

CULTURA

Na série “O caso Celso
Daniel”, diretor de
“Estômago” investiga o
assassinato do político
petista
Cineasta Marcos Jorge destrincha a
história com versões que vão do crime
urbano à queima de arquivo em
produção da Globoplay

ANDREA TORRENTE
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