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RESUMO 

  

Berlim é uma cidade repleta de monumentos e locais que remetem à sua história do 
século XX. Desde o Nazismo à Guerra Fria, a capital alemã não oculta seu passado 
e expõe suas marcas. Marcas estas que fazem alusão a um período sombrio, 
lembrado por perseguições, extermínios e ideologias distintas. Neste cenário, a 
cidade pode ser compreendida como um terreno fértil para a prática do dark tourism. 
A atração pela morte e pelo macabro se converteu numa prática turística que cada 
vez mais se consolida como uma fuga da sociedade contemporânea do cotidiano, e 
oferece ao turista uma experiência inusitada de aproximação da morte. 
Simultaneamente a necessidade de encontrar conforto no passado, em tempos 
incertos, também propicia a prática de tal segmentação. O presente trabalho tem 
como finalidade analisar, por meio de estudos que se dedicam ao tema, e por uma 
pesquisa realizada na capital alemã, a cidade de Berlim como um destino de dark 
tourism.  

 

Palavras-chave: Dark tourism. Berlim. Nazismo. Guerra Fria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Berlin is full of monument sand sites that refer to his history of twentieth -century. 
Since Nazism until the Cold War the German capital does not hide his past and 
expose their brands. These marks that hint at a dark period remembered by 
persecutions, exterminations and distinct ideologies. In this scenario, the city can be 
seen as fertile ground for the practice of dark tourism field. The attraction of death 
and the macabre has become a tourist activity that increasingly established itself as 
an escape from the everyday contemporary society, and offers tourists an unusual 
experience of approaching death. At the same time the need to find comfort in the 
past, in uncertain times, also promotes the practice of such segmentation. The 
present work aims to analyze, through studies that focus on this issue, and a survey 
conducted in the German capital city of Berlin and its attractions as a destination for 
darkt tourism.  
 

 

Keywords: Dark tourism. Berlin. Nazism. Cold War. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual convive com o constante processo de mudança e inovação. 

Tais fatos diminuíram o ciclo de vida de produtos, serviços e experiências, que logo 

precisaram ser modificados ou substituídos para não caírem no ostracismo. As 

experiências que o mercado turístico oferecem tornam-se cada vez mais restritas 

aos olhos de turistas que anseiam pelo novo e desconhecido. Neste cenário surgiu a 

prática do dark tourism. O interesse pela morte e pelo macabro se misturou com a 

necessidade de inovação e criatividade por parte do mercado turístico.  

  Na mesma proporção em que a mudança traz novos anseios, ela cria a 

necessidade de retorno ao passado, como forma de gerar estabilidade e conforto em 

um tempo incerto e demasiadamente acelerado. A conservação de memórias foi se 

tornando cada vez mais evidente com a criação de Museus e o aumento do 

interesse social por tais lugares. Memoriais e locais que perpetuam importantes 

períodos históricos e seus testemunhos, como o Holocausto, da mesma forma que 

são espaços de reflexão e educação, também podem ser vistos como meio para 

observar a morte e o sofrimento.  

 O objetivo deste trabalho é compreender a cidade de Berlim, na Alemanha, 

como um destino de dark tourism. A capital alemã é repleta de história e de 

tragédias. Durante o século XX foi tomada pelo regime nazista, se tornando a capital 

do Terceiro Reich, e após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial a 

cidade foi dividida em duas partes, pelo simbólico Muro de Berlim.   

Metodologicamente, este trabalho adotou a pesquisa bibliográfica, se 

embasando em autores nacionais e estrangeiros que se dedicam ao estudo do dark 

tourism e ao estudo da memória social e coletiva. A internet também foi utilizada 

como fonte de pesquisa por meio de acesso a artigos, sites, notícias, blogs e outras 

fontes eletrônicas. Além de uma pesquisa de campo que pude realizar durante 

minha curta estada de seis dias na capital alemã.   

A importância deste trabalho se reflete na oportunidade de gerar novo 

conhecimento acadêmico, visto que não há nenhuma outra obra em território 

nacional, que se dedique a explorar a cidade de Berlim como um destino para a 

prática do dark tourism. O trabalho está estruturado em um capítulo de introdução, 

três capítulos de desenvolvimento e o último de considerações finais.
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O primeiro capítulo se atém aos conceitos do dark tourism e suas principais 

questões. O segundo capítulo expõe a história de Berlim para a melhor 

compreensão da cidade como um destino de dark tourism. O terceiro capítulo se 

dedica a analisar a prática do dark tourism na capital alemã, e como esta oferece os 

atrativos de natureza histórico-cultural para o seu visitante. Na última parte serão 

apresentados os resultados obtidos durante a análise.    

Esta obra possui como limitação a falta de tempo necessário para fazer uma 

análise mais profunda e ampla de Berlim. Pelo fato da cidade oferecer uma enorme 

gama de monumentos e locais que refletem sua história, não foi possível fazer uma 

análise completa de todos os atrativos que são propícios para a prática do dark 

tourism em Berlim, razão pela qual foram feitos alguns recortes sobre determinados 

ícones que podem representar esse segmento.  
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2. CONCEITOS E DILEMAS DO DARK TOURISM 

 

A massificação dos pacotes turísticos tradicionais e a perda de interesse por 

destinos saturados fazem com que o mercado se adapte às novas tendências 

comportamentais dos turistas. Segundo Yuill (2003)  a sociedade está em um 

processo de afastamento do turismo de massa, e a busca por novas experiências e 

destinos gera uma diversidade de segmentações cada vez maior. Rojek (1991) 

ratifica que na sociedade pós-moderna os pacotes prontos inibem o poder de 

decisão dos turistas, e é autenticidade e poder de escolha que o turista procura. A 

demanda por experiências inusitadas e originais propicia locais, sem chamativos 

aparentes se tornarem atrativos. 

O dark tourism é um segmento que foi descoberto aos poucos, e quando foi 

percebida a atração por locais mórbidos, os agentes do turismo começaram a se 

movimentar para atender aos novos anseios dos turistas. A prática de tal 

segmentação, inicialmente, foi vista com certo receio por parte do mercado e por 

aqueles que questionavam a razão pela qual uma pessoa, em seu tempo de lazer, 

se disporia a visitar lugares que relembram dor e morte. Porém, o aumento contínuo 

do interesse por tais locais fez com que o dark tourism fosse aceito com mais 

naturalidade. 

 O interesse pelo mórbido e pela tragédia sempre esteve presente na 

sociedade. Por razões muitas vezes desconhecidas, pessoas estão reunidas em 

volta de um local onde aconteceu um acidente, próximos à vítima simplesmente 

analisando a situação, mesmo quando se sabe que nada mais pode ser feito. A 

curiosidade de saber o que realmente aconteceu naquele local, normalmente é o 

motivo dado para tal comportamento. Stone (2006) elucida que esse comportamento 

não é novidade. De acordo com o autor, na Roma antiga o espetáculo da morte e o 

sofrimento dos gladiadores eram aclamados pelos espectadores, e os 

enforcamentos públicos na Idade Média eram apreciados por multidões. Esse 

comportamento foi se tornando cada vez mais comum e notável com o decorrer do 

tempo. 

Segundo Silva, Monteiro e Monteiro (2010), a morte causa aversão e 

desconforto. O fascínio pela morte é uma forma de tentar encontrar respostas para 
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esse processo, que é uma certeza plena e inevitável. Oliveira corrobora com essa 

tese ao afirmar que 

É incômodo pensarmos no gosto humano de ver a morte. Assim como há 
um gosto ainda bastante comum em caçar, matar... e tirar a vida. É de certo 
modo, uma forma de se ver a morte através do outro. Mas, mais do que 
isso, de quase a sentir sem morrer, de lhe tocar, sem ela nos envolver... e 
sobrevivendo, de verificar que, enquanto acontece ao outro, não acontece a 
mim. E há uma sensação de poder ou controle sobre o outro, pelo medo 
que gera. (OLIVEIRA, 2009, sp). 

 

 

Stone (2006) argumenta que a morte sempre foi um fascínio, a própria morte 

ou de terceiros. Para o autor o interesse pelo macabro é uma combinação de 

respeito, reverência, curiosidade mórbida e de superstição. No entanto, Stone (2006) 

esclarece que a prática do dark tourism é uma atração ocidental da sociedade atual, 

uma relação estabelecida com a morte real ou fictícia. “O lado escuro da vida é 

intrigante, é sentir o perigo sem realmente estar em perigo. É um prazer do 

desconhecido, uma fuga da classe média ocidental da normalidade, da vida 

cotidiana, para sentir o gosto de algo real.” (GILL, 2012, sp, tradução nossa). 

A Definição do dark tourism de acordo com o Institute for Dark Tourism 

Research, fórum da University of central Lancashire, Inglaterra, que reúne estudos 

acadêmicos sobre o assunto, esclarece que a atividade se caracteriza pelo ato de 

viajar para locais, atrações e exposições de morte, desastres ou aparentemente o 

oculto. Ainda segundo o Instituto, 

 

O Dark Tourism hoje, não representa a morte em si, mas, ao contrário, 
representa certos tipos de morte. Como tal, o turismo macabro é a 
comercialização da morte e do desastre, é compreendido como um 
mediador contemporâneo entre os vivos e os mortos. Por isso, as visitas 
turísticas a antigos campos de batalha, locais de guerra, lugares marcados 
pela escravidão, prisões, cemitérios, exposições em museus particulares e 
atrações ‘ macabras - temáticos ', visitas a lugares do Holocausto ou para 
locais onde aconteceram desastres naturais, poderiam constituir o domínio 
amplo do "Dark Tourism.” (DARK TOURISM RESEARCH, s.d, tradução 
nossa).  

  

O termo dark tourism não é um consenso entre os estudiosos que procuram 

conceituar e explicar melhor essa prática e suas motivações. Termos como dark 

tourism, turismo sombrio, turismo de horror, turismo de aflição, thanatoturismo, 
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turismo de necrofilia são alguns dos termos utilizados por diferentes autores com 

nuances específicas (SILVA; MONTEIRO; MONTEIRO; 2010 p.3). 

O Institute for Dark Tourism Research esclarece que os termos dark tourism e 

thanatourism têm exatamente o mesmo significado. Segundo o instituto o 

thanatourism é o homólogo acadêmico do dark tourism, que é o termo mais 

conhecido popularmente. Outros rótulos também são utilizados na literatura para 

descrever o ato de viajar para locais que remetem à morte e ao sofrimento; 

morbidtourism, disastertourism, grieftourism, black spot tourism Phoenix 

tourism.(DARK TOURISM ORG) 

Neste trabalho optou-se pela adoção do termo dark tourism, pois a maior 

parte das pesquisas sobre o segmento é estrangeira e utiliza essa terminologia.  

Foley e Lennon (1996) foram os primeiros autores a utilizar o termo dark 
tourism. Esse termo acabou se tornando conhecido e hoje em dia é o mais 
utilizado internacionalmente, por ser o mais abrangente para definir as 
visitas a locais relacionados à morte, ou em que ocorreu algum tipo de 
desastre. (PREZZI, 2009, p.17). 

 

Foley e Lennon (2000) afirmam que a origem do dark tourism está 

relacionada com o inicio das peregrinações religiosas. De acordo com os autores tal 

prática se define por viagens a locais que relembram desastres e morte, porém, para 

eles, estes locais precisam estar presentes na memória daqueles ainda vivos para 

validar tais eventos. Segundo Foley e Lennon (2000) os locais que atualmente 

remetem a batalhas antigas não provocam ansiedade e nem dúvida sobre a 

modernidade e suas consequências. Para os autores, o que introduz o dark tourism 

é justamente os sentimentos de ansiedade e dúvida, que são gerados durante a 

prática do mesmo. 

O conceito de dark tourism, como já elucidado, é definido pela atração pelo 

macabro, seja por assassinatos, mortes acidentais ou desastres naturais. Stone 

(2005) esclarece que o dark tourism refere-se a visitas, intencionais ou não 

intencionais, a locais que remetem à morte ou o sofrimento. 

A prática do dark tourism pode ser categorizada de acordo com o grau de 

morbidez. Segundo Silva, Monteiro e Monteiro (2010) a diferença está incrustada em 

como a experiência da morte é vivenciada. Dois exemplos podem contribuir para a 

melhor compreensão de tal conceito: o campo de concentração Sachsenhausen e o 

Memorial aos Judeus Mortos da Europa, ambos situados em Berlim, na Alemanha. 
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Sachsenhausen, antigo campo de concentração nazista, e posteriormente soviético, 

é um local onde milhares de pessoas foram assassinadas, a morte, de fato, ocorreu 

naquele espaço. Por essa razão, o antigo campo de extermínio é considerado um 

atrativo com maior grau de morbidez. O Memorial dos Judeus é um museu que têm 

por finalidade recordar as vítimas judias do Holocausto, por meio de fotos, 

depoimentos e áudios. Ou seja, o Memorial faz alusão à morte, nenhuma atrocidade 

aconteceu naquele cenário, por tal motivo o grau de morbidez do Memorial das 

vítimas judias é menor.  

Stone (2006) propõe, em seu estudo, a divisão do dark tourism em sete 

categorias. O autor também corrobora que o dark tourism possui diferentes graus de 

morbidez, que serão apresentados a seguir. 

 Dark fun factories – Locais turisticamente comerciáveis que têm o 

intuito de entreter o turista fazendo alusão à morte fictícia ou real.  

 Dark Exhbitions – Exposições que fazem menções à morte por meio de 

fotos, objetos e depoimentos de vítimas. Em determinadas ocasiões 

com o intuito comercial, mas simultaneamente gerando reflexão e 

conhecimento. 

 Dark Dungeons – Lugares focados em antigas prisões que apresentam 

códigos penais e remetem à justiça e à punição aplicadas no passado. 

 Dark resting places – A principal marca dessa categoria é a atração por 

cemitérios e pela estrutura gótica presente em lápides e túmulos. 

 Dark shrines – Locais onde ocorreram assassinatos ou mortes 

acidentais. A visita pode ser realizada em homenagem às vítimas. 

 Dark conflict sites – O ponto central dessa categoria é a guerra. Locais 

onde aconteceram batalhas e conflitos. Stone (2006) elucida que tais 

lugares oferecem ao visitante uma paisagem de caos e conflito, porém 

tal cenário pode ser apreciado no clima de paz e segurança.   

 Dark camps of genocide – Genocídios e atrocidades formam a base 

deste conceito, considerado o mais sombrio e mórbido. O Holocausto é 

o principal símbolo dessa esfera.  
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Seaton (1999 apud YUILL, 2003) divide o dark tourism em outras cinco 

categorias que são definidas a seguir.   

 Viagens que têm como objetivo apreciar a morte. Presenciar a 

morte no momento em que ela está acontecendo. 

 Viagens que buscam lugares onde a morte já tenha acontecido. 

 Viagens para lugares de memórias representados por monumentos, 

que variam de cemitérios a memoriais em homenagem as vítimas. 

 Viagens que simulam recriações, que podem ser de morte ou 

guerra, contendo encenações. 

 Viagens para locais construídos com o objetivo de exibir evidências, 

fotos e artefatos da morte.  

As categorizações de Stone (2006) e Seaton (1999) apresentam algumas 

diferenças. Stone (2006) inclui o conceito de dark fun factories que é definido por 

utilizar o macabro como forma de entreter o turista e comercializar a morte fictícia ou 

real. Locais que oferecem essa prática, de acordo com o autor, possuem alta 

infraestrutura turística. Outra diferença que pode ser enaltecida entre a 

categorização dos dois autores é a divisão feita entre a morte individual e a morte 

em massa. Stone (2006) separa a morte individual dos extermínios. Ele cria a 

categoria de dark camps of genocide para genocídios, e a de dark shrines para 

assassinatos individuais. Para Stone (2006) a categoria de dark camps of genocide 

é a que propicia maior “contato” com a morte real e o macabro, por este motivo, o 

autor considera este último conceito como o mais mórbido e sombrio.  Em 

contrapartida na categorização de Seaton (1999) não há divisão entre extermínios 

em massa ou mortes individuais. Ele utiliza a categoria de “viagens para lugares 

onde a morte já tenha acontecido”, sem fazer distinção entre genocídios e mortes 

singulares. 

A motivação dos visitantes para a prática do dark tourism é o principal foco 

dos estudos acadêmicos. Yuill (2003), afirma que a mídia teve importante papel na 

promoção do dark tourism. Para ele, por meio de divulgações de acidentes, 

assassinatos, funerais e desastres naturais, o acesso onde tais fatos aconteceram 
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foi facilitado. A curiosidade por lugares marcados por desgraças foi fomentada por 

jornais, canais televisivos, livros e filmes.   

A pequena cidade de Soham, na Inglaterra, é um claro exemplo da força da 

mídia como impulsora de destinos macabros (STONE, 2006). A cidade não era 

conhecida até o ano de 2002, quando duas meninas de dez anos desapareceram e 

posteriormente foram encontradas mortas, em estágio avançado de decomposição. 

A comoção na Inglaterra foi geral após a confirmação da morte das meninas. 

Tabloides sensacionalistas contavam detalhes sórdidos do crime e exibiam fotos dos 

assassinos, depoimentos da vizinhança e brinquedos que as meninas usavam. O 

caso se espalhou de tal forma que antes dos corpos serem encontrados o jogador 

de futebol David Beckham fez um apelo em rede nacional para pedir que as meninas 

fossem encontradas com vida, e posteriormente o príncipe Charles escreveu uma 

carta para as famílias das vítimas. Após a tragédia, a pacata cidade de 9.000 

habitantes, começou a receber turistas que desejavam conhecer a casa onde as 

meninas foram assassinas e queimadas e o lugar onde seus corpos foram deixados. 

(GRIEF TOURISM, 2006) 

Segundo Foley e Lennon (2000) o dark tourism é uma “intimidação” da 

sociedade pós-moderna. De acordo com os autores, a mídia e as novas tecnologias 

criaram o interesse inicial pelo dark tourism, explorando principalmente o território 

entre o global e o local.  

Os meios de comunicação fomentaram, então, o apreço pela tragédia e pelo 

mórbido, estimulando o interesse por uma nova prática turística. Locais conhecidos 

por suas histórias, pouco convencionais e sombrias começaram a ser visitados e se 

tornaram atrativos chamativos e procurados. Em um mercado altamente competitivo, 

lugares que têm a oportunidade de explorar o macabro,o fazem, comercializando o 

sombrio e o transformando em produto. O objetivo é possuir um diferencial agregado 

aos atrativos comuns já em declínio. 

A adesão de turistas a essa nova prática gera discussões conflitantes. Stone 

(2006), afirma que após a percepção de que a morte atrai lucro, o dark tourism se 

tornou uma fonte “suja” para a atividade turística. Segundo ele, o apreço pelo 

macabro se esconde atrás do suposto interesse em relembrar fatos históricos. A 

divergência consiste no modo de como esses locais são aproveitados para o 

turismo, algumas vezes de forma a expor o sofrimento das vítimas com o simples 
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propósito de obter retorno, sem a preocupação com a comunidade local. Tiraboschi 

(2009, sp) ratifica essa ação:  

 

E há quem tente lucrar com a destruição. Em 1999, o furacão Mitch 
devastou Honduras, matando cerca de 5 mil pessoas. O que o governo fez 
para arrecadar dinheiro para a reconstrução do país? Preparou pacotes 
turísticos de 15 dias que incluíam, além das famosas praias e ruínas maias, 
visitas aos locais mais prejudicados pelo Mitch. 

 

O debate sobre a prática do dark tourism e os danos que esta pode causar é 

uma linha tênue. Alguns autores argumentam que contemplar a morte representa 

uma afronta à memória e à família das vítimas. Fortuna (2012) enfatiza a crítica ao 

dark tourism. O autor condena a observação do horror como prática de lazer e 

questiona a complacência da sociedade e dos governos com tal conduta: 

Podemos perguntar por que aceitamos e cultivamos hoje essa banalização 
do horror, este non-sense como sentido paradoxal da história. Assistimos 
sem resistência e leve indignação, a sua contínua conversão em atrativos 
de excelência do lazer e do turismo contemporâneo, captando com a 
complacência e o apoio dos Estados, poderosos investimentos do turismo 
global dedicado á instrumentalização desses lugares e à promoção da 
narrativa do sofrimento humano que lhes está associada. (FORTUNA, 2012, 

p.33). 

 

Outro fator que é motivo de discussões sobre o dark tourism é a relação do 

visitante com a população local. Segundo Yuill (2003) a vontade do turista de 

lembrar pode conflitar com a vontade do residente em esquecer. Um exemplo que 

ratifica tal panorama é a visitação nos campos de concentração alemães. O nazismo 

e as práticas do regime não querem ser lembradas pelos residentes no país, é uma 

herança indesejada que causa desconforto e vergonha, porém diversos campos de 

extermínio estão abertos à visitação gratuita para os turistas. 

De acordo com Lynch (2008) as comunidades locais não são consideradas 

importantes durantes a prática do dark tourism, e são poucos os estudos 

acadêmicos que procuram entender melhor os anseios dos residentes locais. Ainda 

segundo Lynch (2008) não há a preocupação com os envolvidos no conflito e com 

os danos causados por tal prática. O autor afirma que é necessário cuidado para 

que a curiosidade não se transforme em exploração e desrespeito. 

Apesar das divergências sobre a prática do dark tourism e o impacto que ela 

pode causar também se discutem os benefícios que podem ser alcançados. 
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Segundo Sharr Prohaska, professor no Centro da Universidade de Nova York de 

Hospitalidade, Turismo e Gestão de Desporto, o dark tourism, se for praticado de 

forma respeitosa e educacional, pode beneficiar a comunidade que sofreu os danos 

de um grande desastre. Prohaska afirma que muitas vezes as visitas a esses 

lugares aumentam a consciência social e em alguns casos fazem o turista querer se 

tornar parte da solução. “Existe toda essa nova ênfase no voluntourism. Se trata de 

um novo tipo de turista. Eles veem essa situação, e uma vez que já vivenciaram, 

eles se questionam O que eu posso fazer para ajudar?” Para comprovar tal 

afirmação, Prohaska cita o grande número de turistas que se tornaram voluntários 

em Nova Orleans após o furacão Katrina, e no Haiti após, o trágico terremoto em 

2010. (TRAVEL WEEKL, 2012, sp.)  

Como dito, o dark tourism é um conceito novo que se depara com dilemas, e 

a motivação para tal prática é o âmago dos estudos. Stone (2006) questiona se a 

motivação das visitas a esses locais são a falta de respeito e lembrança, ou o prazer 

em observar o macabro. 

A motivação para o dark tourismn ão se restringe somente ao desejo e prazer 

de contemplar o macabro. O psicológico do consumidor é a parte principal desse 

processo, o que permite melhor compreensão de tal prática e a identificação das 

novas necessidades e questões dos turistas. Yuill (2003) afirma que a atual geração 

tem dificuldades em entender os acontecimentos históricos, e sente a necessidade 

da aproximação da história por meio de simulações, lembranças e locais onde 

aconteceram fatos históricos importantes. Segundo Yuill (2003) a visita a locais ou 

monumentos que remetem à morte é um meio de preservar não apenas a história, 

mas também o patrimônio, a identidade pessoal e a memória coletiva. Dessa 

maneira, os turistas que visitam locais macabros contribuem, mesmo que não seja 

de forma intencional, para a preservação do patrimônio local, evitando assim que 

determinados lugares caiam no esquecimento. 

O campo de concentração de Auschwitz, antigo campo nazista na Polônia, é 

um marco das atrocidades cometidas pelos nazistas que está aberto à visitação. 

Piotr Cywinski, o diretor do Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau, disse em uma 

declaração em 2011, que uma visita ao campo não é apenas uma lição de história, 

mas também uma lição de responsabilidade resultante da memória. (TRAVEL 

WEEKL, 2012) 
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Antigo campo de extermínio, Auschiwitz é tombado como Patrimônio cultural 

Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Segundo a Organização, o Patrimônio Mundial cultural: “É 

composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um 

excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico 

ou antropológico”. (UNESCO, 2010). A UNESCO explica que denominou o campo 

de Auschiwitz como patrimônio cultural mundial por se tratar de “um lugar de nossa 

memória coletiva deste capítulo negro da história da humanidade, de transmissão à 

gerações mais jovens, e um sinal de aviso das trágicas consequências que 

ideologias extremistas podem trazer à dignidade humana” (TRAVEL WEEKL, 2012, 

sp).  

A memória não é apenas considerada como um ato individual e cognitivo de 
lembrar o passado, mas também uma atividade social de reconstruí-lo. Visto 
por muitos como uma “prática moral” e um dever coletivo (devoir de 
mémoire), como forma de lembrar o público de horrores. Memória social 
memória cultural e memória histórica trabalham para remodelar identidades 
modernas, e a contestação dessas identidades, em um mundo em 
mudança. Memória, em ambas as suas formas particulares e universais, 
muda a maneira que pensamos de nós mesmos, do passado, do espaço, e 
do nosso envolvimento com o passado. Memórias também moldam nossas 
experiências como turistas; de o que escolher para se lembrar dos lugares, 
pessoas e culturas que visitamos. (MEMORY TOUR, 2014, tradução nossa). 

 

 

 As pesquisas que procuram apontar as motivações que levam o turista a 

observar a morte de distintas formas, são discutidas por diversos autores. Rojek 

(1991) sugere que o motivo para os turistas visitarem esses locais macabros pode 

ser a procura de um sentido social gerado pela fragmentação da identidade cultural. 

A velocidade em que as mudanças tecnológicas, sociais e culturais se alastram faz 

vir à tona um sentimento de instabilidade que confunde o indivíduo e fragmenta o 

sentido de pertencimento, fazendo-se necessário recorrer a locais ou monumentos 

que conectem o indivíduo às suas origens.  

Talvez essa característica funcione como um freio para a acelerada 
modernização. As pessoas precisam manter um vínculo com a identidade 
que está ficando no passado, cada vez mais distante por causa do 
esquecimento. Os indivíduos buscam uma forma de manter contato com a 
sua origem, mesmo que de forma artificial. (DANTAS, 2008, p.14). 

 

 

 



19 
 

Hall (2009) explica que esse processo faz parte das transformações atuais. O 

autor afirma que no passado as nossas referências eram sólidas e permitiam que 

nos localizássemos com facilidade como indivíduos pertencentes de uma sociedade. 

Atualmente as estruturas de identidade pessoais foram abaladas, fazendo o sentido 

de “si” se perder em meio às constantes mudanças. 

Segundo Hall (2009) na pós-modernidade a questão da identidade se tornou 

um grande dilema. Ele afirma que as sociedades atuais estão em ritmo constante de 

mudança, e tal aceleração associada à globalização, abala a identidade cultural do 

indivíduo. De acordo com Hall (2009), um novo conceito de sujeito emergiu na 

sociedade pós-moderna: o sujeito pós-moderno. A identidade do sujeito pós-

moderno não é mais unificada e estável, agora o futuro parece incerto e há a 

necessidade de encontrar conforto e estabilidade no passado. 

De acordo com Fortuna (2012), o culto a monumentos de memória, o que ele 

chama de “surto de consagração à memória coletiva”, acontece devido a tais 

mudanças pertinentes. A constante necessidade de se conectar às raízes do 

passado que parece distante, e a angústia de conservar memórias que agora 

parecem indispensáveis, fazem os locais que remetem à memória serem aclamados 

e preservados.   

O autor afirma que o turismo se alimenta da memória e da monumentalidade 

dos lugares, com o intuito de preencher o sujeito pela perda de identidade. Os 

lugares ou monumentos que preservam o passado e a memória são um alerta para 

que atrocidades não voltem a se repetir. A incompreensão de determinados 

períodos históricos, como por exemplo, o extermínio nazista, faz com que esses 

monumentos contribuam significativamente para a aceitação e compreensão de tais 

fatos. 

Dantas (2008) afirma que os museus são fundamentais para a preservação 

da memória. A autora ratifica que o aumento de locais que têm como função 

conservar a memória é uma necessidade de identificação do homem 

contemporâneo. Em seu trabalho, Dantas (2008) apresenta quatro museus do 

Holocausto e discorre sobre a importância de tais locais como forma de manter vivos 

os testemunhos e documentos deste período, para que estes não se percam no 

tempo e possam ser transmitidos para as gerações seguintes. A autora afirma que 

apesar dos museus do Holocausto muitas vezes exibirem fotos chocantes de corpos 
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desnudos e desnutridos, o que mais sensibiliza os visitantes são os objetos pessoais 

dos prisioneiros: “Ver objetos que também fazem parte de sua rotina faz as pessoas 

pensarem que aquilo que aconteceu aos perseguidos do regime nazista poderia ter 

ocorrido com elas também.” (DANTAS, 2008, p. 57) 

Ribeiro (2004) faz uma análise do conceito de história e memória, baseado no 

livro “Entre Memória e História: A problemática dos lugares”, de Pierre Nora, 

publicado em 1984. Em seu artigo, Ribeiro (2004) faz uma reflexão sobre as 

diferenças entre o conceito de memória e história na perspectiva do historiador 

francês. A autora esclarece que segundo Nora (1984) história e memória não se 

confundem. A história é a versão oficial escolhida por determinado grupo social que 

prevaleceu sob a versão de outros grupos. A história está escrita em livros e é 

ensinada nas escolas e universidades como uma verdade única. 

A memória coletiva ou social não pode se confundir com a história. Ao 
contrário, a história, na sua leitura, começa justamente onde a memória 
acaba e a memória acaba quando não tem mais como suporte um grupo. 
Em outras palavras, a memória é sempre vivida, física ou afetiva. No 
instante em que o grupo desaparece, a única forma de salvar as 
lembranças para os grupos existentes são exteriores. (RIBEIRO, 2004, sp)   

 

 A memória é conservada por meio de testemunhos orais, que são passados 

de geração em geração, e por depoimentos escritos. Como afirma Ribeiro (2004), a 

memória é sustentada por grupos sociais e, para impedir que ela desapareça, é 

necessária a sua conservação, como já elucidado no início do parágrafo. Dessa 

forma, a importância de museus e memórias se torna cada vez mais evidente. Os 

memoriais que homenageiam vítimas do Holocausto, por mais que muitas vezes 

sejam motivo de vergonha e dor para a comunidade local, são locais essenciais para 

manter estas memórias vivas e presentes nas futuras gerações.    

O Museu aos Judeus Mortos da Europa, em Berlim, é um retrato da 

conservação de depoimentos de judeus sobreviventes do Holocausto e de pessoas 

que enviaram cartas para seus familiares pouco antes de morrer nos campos de 

concentração. Por vozes e cartas escritas no chão, além de ler o relato pessoal de 

cada vítima, é possível compreender melhor a história do regime nazista, suas 

práticas inimagináveis, o ódio racial e a vida cotidiana nos campos de concentração.   

Yuill (2003) realizou uma pesquisa no Holocaust Museum Houston, Estados 

Unidos, na tentativa de compreender melhor a motivação dos visitantes. Em sua 
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pesquisa o autor observou as explicações dadas pelos turistas para tais visitas. Yuill 

(2003) constatou que os motivos mais citados foram: educação, parentesco ou 

amizade com vítimas do Holocausto, sobreviventes, curiosidade mórbida, memória, 

culpa e esperança.  Outra constatação feita por ele foi a importância da mídia como 

impulsora para as visitações. Segundo o autor, muitos visitantes citaram o diário de 

Anne Frank e o filme A Lista de Schindler, como contado inicial com o Holocausto. 

A ideia de lembrança no Holocaust Museum Houston, também foi destacada. 

O autor mencionou a importância de testemunhos vivos, por meio de vozes.  Tais 

testemunhos contribuem para criar uma identificação com os sobreviventes e com o 

Holocausto.  Museus como o Holocaust Museum Houston são locais que ajudam a 

manter a memória das vítimas vivas. 

Em relação à curiosidade mórbida, Yuill (2003) esclarece que muitas vezes os 

turistas visitam o Holocaust Museum Houston simplesmente para apreciar a morte. 

Porém, de acordo com ele, é difícil para os visitantes assumir tal motivação, pois 

ninguém deseja passar a ideia de insensibilidade e desrespeito. O autor corrobora 

com tal tese ao afirmar que durante a visita ao museu, muitos dos visitantes se 

aproximam do quarto onde são guardadas as cinzas das vítimas, mas por receio de 

parecem mórbidos têm vergonha de entrar no local e observá-las.  

O desejo de observar a morte pode estar oculto no suposto interesse em 

rememorar o passado, por meio de testemunhos e artefatos que narram o 

sofrimento humano. Destinos que conservam memórias de períodos históricos 

marcados por tragédias e mortes, mesmo que não tenham intenção, se tornam 

propícios para a prática do dark tourism.  
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3. BERLIM: DO NAZISMO À GUERRA FRIA 

 

A Alemanha é um país conhecido mundialmente por sua forte história 

marcada pela Segunda Guerra Mundial, sob o domínio do líder nazista Adolf Hitler e 

posteriormente pela divisão do país, na Guerra fria. Berlim, a capital alemã, é o 

principal marco dessa história ainda tão viva na Alemanha, e que, apesar da 

unificação e modernização, ainda guarda cicatrizes de um passado recente. 

Neste capítulo será discorrida a história recente da Alemanha, focando na 

ascensão do Terceiro Reich, na Guerra Fria e na reconstrução de Berlim. A capital 

alemã é uma cidade repleta de lugares e monumentos históricos. Lugares estes que 

em sua maioria não remetem à glória recente da cidade, mas sim às marcas 

deixadas pelas atrocidades nazistas e por uma guerra antagônica que durou mais de 

40 anos. 

 

3.1 A ASCENSÃO DO PARTIDO NAZISTA E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

 A Alemanha foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. Após a 

assinatura do Tratado de Versalhes, o país foi obrigado a pagar uma multa enorme 

aos vencedores, proibido de produzir armamento bélico e teve sua economia 

abalada. A humilhação sofrida após o fim da Primeira Guerra fez o nacionalismo 

exacerbado tomar conta do país. A grande depressão de 1929 atingiu a Alemanha 

de tal forma que o desemprego e desespero foram crescentes. Com receio de um 

possível golpe comunista, os partidos de extrema direita começaram a ganhar força. 

 

A crise de 1929 foi o principal fator desencadeador da guerra. As medidas 
adotadas pelos diversos países para solucioná-la possibilitaram um 
crescente nacionalismo econômico. E, ante a ameaça de uma Revolução 
Comunista, grupos de extrema direita, ligados à alta burguesia industrial e 
financeira, estabeleceram-se no poder através de uma ideologia fascista, 
que apelando para o irracionalismo, o racismo e a violência, prepararam o 
espírito da guerra. (AQUINO; LOPES; FRANCO; ALVARENGA, 2000, 
p.427). 

.  

A origem do Partido Nazista foi em 1919, quando Anton Drexler, um 

serralheiro de Munique, com Dietrich Eckart, fundaram o Partido dos trabalhadores 

alemães (Deutsche Arbeiterpartei). Este partido foi o antecessor oficial do Partido 
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Nazista. Adolf Hitler se uniu ao partido poucos meses após sua fundação. 

(CASTRO, 2009). 

Hitler tornou-se o chefe do partido em 29 de julho de 1921 e mudou seu nome 

para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (o NSDAP), adotando a 

suástica ou “Hakenkreuz” (cruz curva) como símbolo do Partido, usado na bandeira, 

distintivos e braçadeiras. Um grupo paramilitar chamado de Seção de 

Assalto (Sturmabteilung, a SA) foi fundado naquele mesmo ano, e começou uma 

política de expansão do partido nazista através da intimidação e ataques violentos a 

outros partidos políticos. (CASTRO, 2009). 

O partido Nacional Socialista, de extrema direita, foi um dos que mais cresceu 

durante esse período. Comandado por Adolf Hitler, o partido prometia acabar com o 

desemprego, o perigo comunista e pregava a superioridade racial da Alemanha. O 

nacionalismo, porém foi se transformando em racismo e ódio. Hitler afirmava que os 

imigrantes, latinos, judeus, ciganos, negros e degenerados faziam mal à nação 

alemã e tiravam os empregos da população. Inflamado por essa crença, o povo se 

voltou contra todos aqueles que não eram alemães e que podiam representar perigo 

à nação. O incêndio do Reichstag, Parlamento Alemão situado em Berlim, em 27 de 

fevereiro de 1933, foi o pretexto que faltava aos nazistas para terminar de espalhar o 

pânico e a insegurança de um regime comunista no país.  

 Nomeado chanceler em 1933, Hitler assumiu a presidência da Alemanha em 

agosto de 1934, após a morte do então presidente alemão Paul Von Hindenburg. A 

capital do país durante o Terceiro Reich foi a cidade de Berlim. Assim que chegou 

ao poder, Hitler proibiu a existência de qualquer outro partido que não fosse o 

nacional socialista, censurou a mídia, espalhou a ideologia do racismo e da “raça 

ariana”, disseminou a importância da ideia do “espaço vital”, que dava plenos 

direitos à Alemanha de invadir e recuperar as terras desagregadas, que segundo ele 

pertenciam ao terceiro Reich, e começou uma incansável caçada a seus opositores. 

“Se a humanidade pudesse se dividir em três categorias: fundadores, depositadores 

e destruidores de Cultura, só o Ariano deveria ser visto como representante da 

primeira classe.” (HITLER, 2001, p. 215). 

O marco dessa perseguição extremista e violenta foi a criação dos campos de 

concentração, espalhados por toda a Alemanha e depois expandidos para a Polônia. 

Os campos de concentração eram locais de extermínio em massa, além de 
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experimentos médicos realizados com os presos, trabalhos forçados e maus tratos 

constantes. Segundo Dantas (2008) os judeus usavam a palavra sho’ ah para se 

referir ao anti-semitismo que sofriam. A tradução dessa palavra em inglês era 

Holocausto, que de acordo com a autora, se difundiu entre os nazistas como termo 

específico do extermínio de judeus europeus.  

Os presos, judeus, ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos e 

mentais, prisioneiros de guerra e opositores, eram eliminados em câmaras de gás e 

fuzilamentos, e seus corpos eram aproveitados. Os cabelos eram utilizados para 

encher colchões e os pertences, principalmente dos judeus, como os dentes de 

ouro, relógios e pele eram coletados pelos nazistas. Hitler considerava os judeus 

como um perigo iminente para a sociedade.  

Se os judeus fossem os habitantes exclusivos do Mundo, não só morreriam 
sufocados em sujeira e porcaria como tentariam vencer-se e exterminar-se 
mutuamente, contando, que a indiscutível falta de espírito de sacrifício, 
expresso na sua covardia, fizesse, aqui também, da sua luta uma comédia 
(HITLER, 2001, p. 224). 

 

 Hitler afirmava que os judeus não eram alemães, e nem nacionalistas, eram 

apenas judeus. Essa premissa fez Hitler assinar a “Solução Final”, que pretendia 

assassinar 11 milhões de judeus por meio de extermínio nos campos de 

concentração.  

A aderência e o consentimento da população alemã às práticas nazistas, 

ainda hoje são assuntos controversos. Segundo Gellately, professor de história da 

Universidade Estadual da Flórida e autor do livro Apoiando Hitler (2011), a ideia do 

líder nazista não era subjugar os alemães, e sim fazê-los acreditar na ideologia. O 

autor afirma que após o declínio do Terceiro Reich, a Alemanha tentou apagar 

qualquer vestígio que demonstrasse o consentimento do povo com as práticas 

nazistas, porém em três cidades alemãs foi possível encontrar provas que 

confirmam que a população tinha acesso às informações das práticas aplicadas pelo 

regime. (VEJA ONLINE, 2011). 

Em uma entrevista, publicada pela revista Veja, Gellately afirma que 

informações sobre os campos de concentração e sua expansão eram publicadas 

diariamente pela imprensa alemã, e que no decorrer da Guerra, os campos 
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começaram a ser construídos em cidades pequenas, porém habitadas. (VEJA 

ONLINE, 2011). 

A desumana prática de trabalhos forçados e extermínios em massa foram 

ignorados pelos alemães devido ao enorme sentimento de orgulho da nação, que 

antes humilhada pela Europa, agora se livrava do desespero e da crise. Hitler 

conseguiu acabar com a inflação e o desemprego em pouco tempo de governo, e 

deu estabilidade a uma Alemanha que antes estava sobdomínio de uma frágil e 

ineficiente democracia. Ainda segundo Gellately, o que explica esse consentimento, 

é a preferência que os alemães tinham pela lei e pela ordem, optando pela 

repressão a um país com um governo omisso e instável. A promessa de Hitler de 

“limpar as ruas” dos perigos e pessoas degeneradas atraiu as famílias alemãs; a 

proteção e orgulho à nação inflamaram os patriotas, e o ódio e medo aos russos e  

ao comunismo transformou o nazismo, para muitos, em uma boa solução. Os 

benefícios que Hitler trouxe para a Alemanha fizeram o povo acreditar no líder e 

relevar suas práticas preconceituosas e violentas por um bom tempo. Porém, com o 

decorrer da guerra, o ditador se mostrou muito mais radical e agressivo do que 

qualquer alemão poderia imaginar. (VEJA ONLINE, 2011). 

 O Führer, como era chamado, também era responsável pela política externa, 

consciente do poder do exército vermelho, firmou um acordo com a União Soviética 

em 1939, fazendo o pacto de Não-Agressão Germano-Soviético. O estopim para o 

início da Segunda Guerra Mundial foi a investida contra a Polônia, em setembro do 

mesmo ano. Na primeira fase da Guerra, entre 1939 a 1942, o Eixo, composto por 

Alemanha, Itália e Japão, saiu vitorioso, alcançando suas premissas expansionistas, 

que resultaram na ocupação da Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca e parte da 

França.  

Dois acontecimentos selaram o destino do Terceiro Reich: a invasão da 

URSS, pela Alemanha, e o ataque a Pearl Harbor, por parte do Japão. O grupo dos 

Aliados, composto por Inglaterra, França, Estados Unidos e URSS investiu 

fortemente contra o Eixo, após os ataques. O peso do potencial norte-americano e 

soviético já se evidenciava nos últimos anos da guerra, entre 1943 a 1945. Após a 

contenção do expansionismo do Eixo por parte dos Aliados, as forças se voltaram 

exclusivamente contra a Alemanha. 
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Na tarde de outono de dois de maio de 1945, Berlim começou a ser 

bombardeada. Apenas seis dias depois, a Alemanha se rendeu às forças soviéticas, 

decretando o fim da era do Terceiro Reich. Hitler e sua esposa, Eva Braun, 

cometeram suicido em 30 de abril de 1945, após perceberem que a Guerra estava 

perdida. “Terminou, assim, a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram cerca de 

50 milhões de indivíduos, dos quais 14 milhões nos campos de concentração 

criados pelos nazistas”. (AQUINO; LOPES; FRANCO; ALVARENGA, 2000, p. 436).  

O regime nazista deixou marcas inesquecíveis na história da Alemanha e 

principalmente nos familiares dos ex-líderes nazistas, que carregam nas costas o 

peso de uma das maiores atrocidades já vistas no mundo. No site Uol Notícias 

(2012), foi publicada uma reportagem com o nome “Os filhos do Nazismo”. Essa 

reportagem contém histórias de descendentes de nazistas, que apesar de não terem 

tido contato com os parentes e nem vivenciado o período histórico em que tais fatos 

aconteceram se sentem culpados pelos crimes cometidos por seus familiares. 

Segundo Dantas (2008) tal sentimento pode ser explicado:  

Um sujeito sabe que determinado fato ocorreu mesmo sem tê-lo vivido ou 
estado presente. Ele não testemunhou, mas esses acontecimentos lhe 
foram contados pela família, pela escola ou pela igreja. Ele conhece a 
história do seu povo, mesmo sem tê-la vivido por completo, graças aos 
relatos que os seus grupos sociais lhe passaram. Esses relatos resistem e 
se transformam em lembranças (DANTAS, 2008, p.12). 

 

Uma das histórias que são relatadas no site Uol Noticias é a do alemão 

Rainer Hoess, neto de Rudolf Hoess, primeiro comandante do campo de 

concentração de Auschwitz. Rainer foi criado em uma casa próxima ao campo 

polonês e brincava com os brinquedos construídos pelos prisioneiros. Em uma de 

suas lembranças mais vivas, Rainer se recorda de um baú, que guardava fotos da 

família, estampada pela suástica. O alemão sente vergonha por seu passado 

familiar e até hoje se sente culpado pelos assassinatos em massa ocorridos em 

Auschwitz. (UOL NOTÍCIAS, 2012). 

Outro relato presente na reportagem é a da alemã Katrin Himmler, sobrinha 

neta de Heinrich Himmler, comandante da Gestapo (Polícia Nazista) e importante 

figura no cenário nazista. Katrin afirma que a culpa e a vergonha de pertencer à 

família Himmler foram sentimentos presentes ao longo de sua vida. Na tentativa de 

apaziguar esse sentimento, a alemã escreveu o livro “A German Family History,” (Os 
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irmãos Himmler: História de uma família Alemã) com o intuito de distanciar sua 

família das práticas nazistas (UOL NOTÍCIAS, 2012). 

Como dito anteriormente, a geração atual necessita ter conhecimento de suas 

origens, da história de sua nação para compreender melhor como determinado fato 

aconteceu e para compartilhar de um sentimento comum perante a sociedade. A 

herança e a história deixadas pelo Terceiro Reich persistem na Alemanha mesmo 

que queiram ser esquecidas. Quando um alemão estuda a história de seu país é 

inevitável não se deparar com o regime nazista, suas práticas violentas e o ódio 

racial. Os alemães compartilham este sentimento, ou ao menos têm consciência do 

acontecido, pois, o nazismo fez parte da formação da Alemanha, assim como outros 

períodos históricos. 

 

3.2 A GUERRA FRIA: A DIVISÃO DE BERLIM 

 

 O fim da Segunda Guerra Mundial terminou com a vitória dos Aliados e com 

conferências decisivas, como as de Yalta e posteriormente a de Potsdam. Com o 

objetivo de eliminar as políticas totalitárias, optou-se pelo desmembramento da 

Alemanha, selar a paz com os países que compunham o Eixo e criar novas 

organizações que fortalecessem a Europa e garantissem a paz. 

    

 Basicamente tratou-se da Alemanha: desnazificação, inclusive criando-se 
um Tribunal Internacional, para julgar criminosos de guerra o que ocorreu 

em Nuremberg, desmilitarização, dissolução de indústrias bélicas, abolição 

de trustes e cartéis, responsáveis pelos financiamentos dos nazistas e a 
divisão do país em quatro zonas de ocupação. (AQUINO; LOPES; 
FRANCO; ALVARENGA, 2000, p. 437). 

 

 Após diversas reuniões e atritos, o principal marco do pós Guerra foi a divisão 

da Alemanha. O país foi fracionado em zonas de ocupação, que ficaram sob o 

comando da Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética.  Assim, Berlim 

viu-se administrada, a partir de dez de maio de 1945, em quatro setores: o russo, 

majoritário, o americano, o inglês e o francês. Com o aumento dos atritos e a 

dificuldade de encontrar soluções em comum, a relação entre os quatro vencedores 

começou a ruir. Em 1948 as quatro zonas vencedoras reduziram-se a duas: a 

soviética e a ocidental.  
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Os Estados Unidos representavam a máxima capitalista, seguidos por 

Inglaterra e França, enquanto a União Soviética se consagrava como uma potência 

socialista. A devastação e a fragilidade da Europa, após o fim da Segunda Guerra 

fizeram os Estados Unidos se preocupar com uma possível expansão das doutrinas 

socialistas. Como forma de conter essa ameaça, os Estados Unidos decidiram 

estabelecer o Plano Marshall.  

O plano Marshall, definido em março de 1947, tinha o objetivo de ceder uma 

quantia de 17 bilhões de dólares para a recuperação econômica dos países 

europeus. A ajuda econômica também foi oferecida à União Soviética, porém 

prontamente recusada por Stálin, que pretendia reestruturar suas zonas de 

influência sem a ajuda do capitalismo ocidental. 

Em represália ao Plano Marshall, Stalin decidiu bloquear totalmente a cidade 

de Berlim. Todas as estradas que ligavam Berlim com à Alemanha Ocidental foram 

então fechadas pelos soviéticos, na tentativa de fazer com que os aliados ocidentais 

desistissem da sua parte na cidade. O líder soviético ameaçou deixar os berlinenses 

morrerem de frio e fome, caso os aliados não se retirassem de Berlim. A solução 

norte-americana foi lançar mão de uma ponte aérea sobre a cidade que durou onze 

meses, de 25 de junho a 12 de maio de 1949, transportando alimentos e mantendo a 

população de Berlim aquecida.  

Essa situação trouxe novamente a iminência de um novo conflito armado na 

Europa. Porém, em 1949, o bloqueio foi suspenso, formando ainda nesse ano dois 

novos países: A República Federal da Alemanha (RFA), ou Alemanha Ocidental, e a 

República Democrática Alemã (RDA), ou Alemanha Oriental. A capital da Alemanha 

Ocidental passou a ser a cidade de Bonn, e a capital da Alemanha Oriental 

continuou a ser Berlim, mas apenas a parte oriental, que pertencia a URSS. Porém, 

pelo fato de Berlim ainda estar dividida entre as potências militares, os governantes 

da Alemanha Oriental decidiram construir o Muro de Berlim, em 1961, separando 

fisicamente as duas regiões da cidade. 

A necessidade de construir o muro por parte dos soviéticos demonstrava que 

o regime comunista de Stálin não era capaz de existir somente por sua ideologia 

política. Antes da construção do muro os soviéticos assistiram a um êxodo de 

aproximadamente dois milhões de alemães partindo para a Alemanha Ocidental. O 

muro de Berlim media 155 km de comprimento, dividindo Berlim em duas cidades de 
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norte a sul. O muro tinha cerca de 3,60 metros de altura e era reforçado por arames 

eletrônicos, além de contar constantemente com a vigilância de 1200 soldados e 

cães de guarda.  

Durante a existência do muro foram registradas inúmeras tentativas de fuga. 

Entre as mais conhecidas, pode ser citada a trágica tentativa de fuga que aconteceu 

em um prédio localizado na Rua Bernauer Strasse, no leste da cidade, onde 

dezenas de pessoas, desesperadas para escapar de Berlim Oriental, pularam das 

janelas do prédio ou lançaram cordas na tentativa de conseguir descer. 

Símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim foi abaixo no dia nove de 

Novembro de 1989. A participação da população da República Democrática Alemã 

(RDA) foi fundamental. Enquanto alguns cidadãos tentavam de todas as maneiras 

possíveis deixar Berlim Oriental, ocupando embaixadas no exterior, outros 

fortaleciam o desejo de permanecer no lado Soviético, porém exigiam reformas 

políticas que o regime soviético não podia sustentar. Sobtamanha pressão, a já frágil 

República Democrática Alemã sucumbiu. (MÜNKLER, 2012). 

Com a queda do Muro de Berlim (1989), iniciou-se uma nova era nas 
relações internacionais: terminou a Guerra Fria (...). Na Alemanha Oriental, 
os governantes da linha estalinista foram substituídos por novos dirigentes 
(...). A antiga URSS transformou-se na Comunidade de Estados 
Independentes (CEI), as duas Alemanhas foram reunidas em um único 
Estado (...). (AQUINO; LOPES; FRANCO; ALVARENGA, 2000, p. 491). 

 

Após décadas de domínio e desintegração, Berlim finalmente conseguiu ser 

uma só, ao menos fisicamente. Porém logo após a queda do Muro, a cidade se viu 

mais distante do que nunca. Ideologias distintas e estilos de vida dessemelhantes 

transformaram a capital alemã em dois “países” que se entreolhavam com 

desconfiança e curiosidade.  

 

 3.3. A RECONSTRUÇÃO DA CAPITAL E AS CICATRIZES DEIXADAS PELO 

MURO  

 

A queda do Muro de Berlim foi o inicio da reconstrução, não somente da 

cidade de Berlim, como da Alemanha inteira. Um país assolado pelo Terceiro Reich 

e pela disputa antagônica da Guerra Fria. A reconstrução não foi somente 

arquitetônica, e sim de identidade, política e social.  A divisão feita em Berlim não 
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separou apenas uma parte da cidade da outra. Enquanto a Alemanha Ocidental era 

munida pela tecnologia e pela livre democracia, a Alemanha Oriental se conservava 

sobre a vigilância constante do regime soviético, e o direito de ir e vir era restrito. 

A reunificação da Alemanha aconteceu no dia quatro de outubro de 1990, dez 

meses apenas após a queda do Muro de Berlim, com a assinatura do tratado 2+4 

que devolvia ao país sua soberania.  Nesta data, a antiga República Democrática 

Alemã (RDA), ou Alemanha Oriental, foi dissolvida, e o território anexado à 

República Federal da Alemanha (RFA), ou Alemanha Ocidental, pondo fim à divisão 

do país. 

Após a reunificação de Berlim, o novo governo alemão percebeu que era 

imprescindível investir em Berlim Oriental para diminuir as disparidades com Berlim 

Ocidental. O governo investiu em saneamento dos bairros residenciais nos centros 

urbanos, que se degradaram com o declínio do poder soviético, instalou a estrutura 

das telecomunicações e promoveu o desenvolvimento do turismo e a preservação 

dos bens culturais.  (MÜNKLER, 2012). 

A escolha de Berlim como capital da Alemanha foi decidida no tratado de 

unificação em 20 de junho de 1991. Além disso, a sede do governo alemão, que 

antes ficava na cidade de Bonn, também foi transferida para a capital. A cidade se 

transformou então no novo centro político da Alemanha. Apesar da rapidez do 

processo da unificação da cidade e do anseio de Berlim ser por completo uma só, as 

diferenças começaram a se tornar notáveis com o tempo. A população da antiga 

Berlim Oriental não conseguia encontrar bons empregos, devido à falta de preparo 

em relação à população de Berlim ocidental, e a cidade assistiu ao crescimento de 

grupos neonazistas, como os Skinheads, que não aprovaram a entrada de 

estrangeiros na antiga parte soviética. O leste da cidade se tornou então mais 

violento. Com o decorrer dos anos e os investimentos crescentes do governo 

alemão, a população da antiga RDA teve tempo de se adaptar ao processo de 

reestruturação da nova Alemanha e as diferenças, apesar de ainda coexistirem, 

diminuíram. (VEJA ONLINE, 2009, sp). 

Segundo uma declaração da chanceler alemã Angela Merkel, concedida em 

2009, a unificação alemã ainda não está concluída.  De acordo coma chanceler, 

ainda existem diferenças estruturais, econômicas e sociais. Merkel frisou que o 
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desemprego na RDA ainda é duas vezes maior do que na parte ocidental de Berlim. 

(GLOBO ONLINE, 2009) 

Na parte estrutural e arquitetônica as diferenças são notáveis pelas formas 

das construções. Berlim Ocidental tem prédios enormes e modernos, enquanto no 

lado oriental ainda são notáveis as construções de tijolinhos, que acabaram se 

tornando símbolo do comunismo. Andando pela cidade, é possível perceber que o 

lado oriental destoa do lado ocidental, não apenas pelo aspecto arquitetônico, mas 

também pelas pichações nas ruas orientais e pelos bairros de imigrantes, que 

contrastam com a modernidade e a seriedade do lado ocidental. 

O projeto de reconstrução da cidade teve início em 1994. De acordo com 

Souza (2009), houve uma preocupação de Frauenkirche, arquiteto responsável pelo 

projeto de reconstrução de Berlim, quanto à importância da ruína e à valorização do 

monumento, juntamente com a utilização de materiais modernos que contrastavam 

com o estilo da antiga Berlim. Ainda segundo o autor: 

A dor da perda e o desamparo diante do vazio que ficou levam à ideia de 
substituir-se os originais desaparecidos por cópias. E, todavia, essas cópias 
não são em si vazias, enquanto objetos reconstruídos cientificamente. Elas 
serão utilizadas dentro do desejo de construção de um povo após uma 
determinada crise. Para além dos sentimentos e vivências pessoais estão 
aquelas obras em que está personificada a tradição que se apreende de 
uma coletividade. Como tais, estas obras se tornam então símbolos, que 
nesta qualidade são independentes da parte material dos originais em que 
foram baseados. Elas consolidaram-se com sua imagem tão fortemente na 
consciência das pessoas, que conquistaram uma condição espiritual, o 
momento então quando a cópia torna-se um objeto de valor (SOUZA, 2009, 
sp). 

 

 As pinturas feitas como protesto, pela Alemanha Ocidental, durante a divisão 

de Berlim demonstram o inconformismo por parte dos berlinenses com a separação 

da capital. As separações de famílias, causadas pelo Muro, e as diferenças 

ideológicas e políticas ainda hoje podem ser vistas por Berlim. O lado Oriental é 

considerado perigoso pelo lado Ocidental. A diversidade étnica na parte Oriental é 

bem maior do que parte Ocidental.  

A capital da Alemanha, nos dias de hoje, é considerada uma das mais 

modernas da Europa. O sistema de transporte, metrô, ônibus e VLT é extremamente 

funcional e moderno. Além disso, não faltam opções culturais e festas noturnas. A 

limpeza, organização e segurança da cidade são notáveis no primeiro dia em que se 

visita Berlim. 
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Apesar da unificação da cidade já ter quase 25 anos, o sentimento de 

pertencimento e nostalgia ainda está presente na população que viveu e 

compartilhou as experiências de cada lado de Berlim. Uma reportagem, feita pelo 

site Operamundi em 2012, intitulada “Memórias da Alemanha Oriental”, demonstra 

por meio de depoimentos de antigos moradores da parte leste, que a identificação 

com a antiga zona soviética resiste ao tempo e ainda persiste em Berlim. 

Uma frase no início do texto introduz bem o sentimento local ainda presente 

na Alemanha: “Lembranças da divisão na capital alemã persistem sob a forma de 

histórias individuais e políticas de Estado.” A matéria afirma que apesar da queda do 

Muro, muitos alemães nascidos em Berlim Oriental ainda se sentem parte do leste. 

Uma mulher de nome Klari Maria Kaiser, de 37 anos, afirma que se sente alemã, 

porém o seu lugar de origem é a RDA (antiga Alemanha Oriental). Klari declara que 

em sua memória só persistem lembranças boas daquele período. (OPERAMUNDI, 

2012). 

O sentimento de nostalgia possui um nome específico na Alemanha: Ostalgie, 

a nostalgia do Leste (Ost, em alemão). Ainda segundo a reportagem, Klaus 

Schroeder, professor da Universidade Livre de Berlim, a memória coletiva dos 

alemães segue sendo diferente dependendo da região geográfica de origem. “A 

RDA continua, predominantemente, na cabeça das pessoas que lá viveram. O país 

continua sendo parte de sua identidade.” (OPERAMUNDI, 2012). 

Em outra reportagem, dessa vez publicada pela revista Veja, pessoas que 

viveram em Berlim Oriental também concedem os seus relatos durante o domínio 

socialista e relembram com nostalgia a vida na parte leste da capital. A comerciante 

Kerstin Rank, de 39 anos, foi proprietária durante sete anos de uma loja com 

produtos dos tempos da Alemanha Oriental. Segundo Kerstin, ela ensina a seu filho, 

nascido na década de 1990, que a Alemanha Oriental não tinha só pontos negativos: 

“Ao menos havia garantia de emprego e ninguém precisava se preocupar com a 

segurança pública.” O fato de alguns cidadãos serem abatidos na fronteira tentando 

sair do país era, para ela, apenas um efeito colateral do sistema. "Se era proibido, 

porque insistir?", questiona a alemã. (VEJA ONLINE, 2009). 

O filme “Adeus, Lênin” (ALEMANHA, 2003), elucida o sentimento de 

pertencimento e das comunidades imaginadas. A narrativa conta a história de Alex 
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que, após o infarto de sua mãe, mulher extremamente fiel aos ideais comunistas, se 

vê em situação delicada na tentativa de fazer com que sua mãe não descubra o 

colapso da URSS e a queda do Muro de Berlim. 

A ideia de Alex é gravar vídeos que simulem os jornais televisivos antes da 

queda do Muro, para que sua mãe acredite que tudo continua como antes. Alex cria 

uma situação imaginária em que os alemães do ocidente pedem para fugir do 

sistema capitalista com o enorme desejo de viver tranquilamente na Alemanha 

Oriental.  

Com decorrer do tempo, Alex percebe que as gravações que fazia para sua 

mãe nada mais eram do que o seu próprio desejo de que aquilo realmente tivesse 

acontecido. Quando perguntado onde mora, o personagem central sempre afirma 

que é de um país longe e enfatiza o seu sentimento de pertencimento à Alemanha 

Oriental. Alex diz que em seu “país” o ritmo é menos acelerado. É em Berlim 

Oriental, sua casa, onde realmente ele consegue descansar, longe dos símbolos 

capitalistas e da correria de Berlim Ocidental. 

Em seu livro “Comunidades Imaginadas’’ Anderson (1983 apud DESCHAIN 

2013) questiona o que diferencia uma nação da outra. O motivo pelo qual pessoas 

se sentem parte de determinada cultura e não se sentem parte de outra. O autor 

afirma que o nacionalismo criou uma espécie de consciência que foi formada ao 

longo do tempo, por conflitos e acontecimentos históricos, e geram a sensação de 

pertencimento e semelhança.  

Schwarz (1986 apud HALL, 2009) corrobora com a tese de Anderson (1986) 

ao afirmar que as pessoas participam da ideia de nação da forma que esta é 

representada em sua cultura nacional. De acordo com o autor, uma nação é uma 

comunidade simbólica e é tal simbolismo que explica o poder de uma nação para 

gerar um sentimento de lealdade e identidade. 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com 
os quais podemos nos identificar constroem identidades. Esses sentidos 
estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias 
que conectam seu presente com o seu passado e imagens que dela são 
construídas. Como argumentou Benedict Anderson (1983), a identidade 
nacional é uma “comunidade imaginada”.(Hall, 2009, p. 51). 
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Apesar da unificação física de Berlim, a cidade não se unificou como uma 

nação. Cada lado de Berlim possuía suas características próprias, e não foi a queda 

do muro que conseguiu acabar com o distanciamento gerado por décadas e criar um 

sentimento comum entre os berlinenses.  

 

3.4. AS “TRÊS” “BERLINS” AOS OLHOS DE UM BRASILEIRO 

 

 O professor de alemão Osmar Felix, de 46 anos, morou por 17 anos na 

capital alemã. Durante esse longo período, Osmar vivenciou a queda do Muro de 

Berlim e a reconstrução da cidade. O professor faz suas observações baseadas em 

sua estada em Berlim e na convivência que teve durante esse tempo com o povo 

alemão. Foi possível fazer uma entrevista diretamente com Osmar, pois este é meu 

professor de alemão. Suas lembranças e experiências permitem a aproximação de 

um período histórico que poucos brasileiros vivenciaram de maneira próxima e 

intensa. A seguir serão reproduzidos os principais trechos da entrevista concedida 

pelo professor, que nos oferece uma visão de sua percepção de Berlim, inclusive 

quanto aos aspectos turísticos, o lugar de produção deste trabalho acadêmico.  

 

– Qual sua interpretação de Berlim? 

– Conheci três Berlins. A primeira já em 1991 da cortina de ferro. Os olhares 

curiosos dos alemães orientais ainda cruzavam as lojas de Mc Donald da 

Kufürstendamm. Havia uma dicotomia não apenas no olhar, mas em todo ensemble. 

Cada alemão de um lado em particular parecia julgar a aparência e a ideologia do 

outro. A cidade se misturava, as ideias se entrelaçavam. Os antigos carros 

ocidentais viajavam com seus painéis de plástico nas avenidas mais sofisticadas do 

país. Os mercados esvaziavam seus produtos, sobretudo aqueles que para os 

alemães ocidentais soavam e pareciam exóticos. Nunca foram vendidos tantos 

frutos tropicais, chocolate suíço, pães americanos... A segunda Berlim nascia entre 

1994/1997. Os grandes espaços vazios, deixados pelo socialismo, eram agora 

testemunho da grandeza de grandes empresas norte americanas, inglesas e alemãs 

que dominavam a área. Os livros de Marx e Engels em um canto obscuro de uma 

sala há pouco tempo pintada, dialogavam com uma enorme televisão a cabo de 

séries em inglês. O antigo jeans délavé oriental já não existia. Havia sido substituído 
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pelo mais resistente Lee texano. Ter aprendido russo na infância e/ou adolescência 

era sinônimo de vergonha e informação ocultada nos currículos de trabalho. Entre 

1998/2005, as festas de Love Parade regadas a drogas como extasye LSD eram a 

cor mais forte da cidade. Música Techno e eletrônica afastavam antigas melodias 

alemãs. Cantar alemão era literalmente out- o cool era ter ido aNova York, falar 

inglês, e votar no partido social democrata.  A grande estação central – uma das 

maiores da Europa – ligava os dois lados do continente, exatamente na Praça 

Alexanderplatz, onde outrora, era o centro da divisão política e geográfica. Berlim se 

despedia do passado socialista em menos de 10 anos. 

 

– Você acha que Berlim já concluiu sua unificação? 

– No curso da história não houve cidades que foram ceifadas em seu meio, 

apenas por causa de uma ideologia e sistema político. A cidade foi saqueada 

moralmente três vezes. Pelos nazistas entre 1933 e 1945 e pelos capitalistas e 

socialistas entre 1945 e 1989. Cada qual de seu mundo oferecia à cidade sua 

melhor caricatura. Nenhum dos três seria o melhor ou o pior paradigma. O cenário 

metafórico que um coração é partido ao meio, não seria aqui uma inverdade. Uma 

nova geração – Pós-queda do muro – já define com seu pensar e agir o futuro 

político da cidade e de seu país, porém as anteriores estão e são ainda muito 

presentes no cotidiano frenético do espaço físico.  Assim como existem ainda 

vítimas e algozes do escuro período nazista, estão vivos os lugares de sofrimento, 

derrota e mágoas políticas de ambos os lados. O pequeno Rio Flee que divide o 

leste do oeste ainda é símbolo de reflexão. Berlim será unificada quando todos os 

agentes participantes estarão em um futuro longínquo em revistas, livros, artigos. 

Como os da Primeira Guerra Mundial, da Guerra dos Cem Anos. Testemunhos 

afastados que não foram vividos. A distância do tempo será a responsável pela 

unificação.  

 

– Você vê diferenças entre Berlim Oriental e Ocidental? 

– Profundas. – Não apenas em um curto caminho pelo transporte público, ou 

na arquitetura de ambos os lados, no interior. Houve uma troca: “Eu te dou o que lhe 

parece mais exótico, e você me dará o que para mim é mais benéfico” - Alemães de 

Frankfurt, Hamburg, Kiel, München, Köln entre outras cidades são atraídos pelo 

alternativo “Lebensstil” (estilo de vida) de Berlin Oriental. Antes onde eram sediadas 
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as reuniões do politbüro, hoje dançam jovens estrangeiros e alemães tangos e 

technos, pequenos comércios dão lugar a ateliers de pintura, escultura e música. O 

grande atrativo ainda é assim o valor acessível dos imóveis além do baixo custo de 

vida. De outro lado, fechados e impedidos de ir além durante 40 anos de silêncio, os 

alemães orientais hoje são inquilinos ou donos de grandes apartamentos do lado 

ocidental, assim como em outras cidades.  

 

– Você acha que ainda existem pessoas que lamentam o fim do regime 

socialista? 

– Mães que podiam ir ao trabalho e deixar seus filhos na creche estatal, hoje 

já não o fazem, devido aos altos preços que as mesmas requerem. Pais que 

participavam da vida escolar de seus filhos, hoje mal sabem se eles progridem na 

instituição. O debate sobre o que era bom no passado suscita sempre calorosos 

defensores e críticos.   

- Vocês tinham um emprego antigamente, nas usinas. Mas trabalho, não. 

Quem trabalhava éramos nós da Alemanha Ocidental. 

- Vocês viviam em um mundo fechado, onde é ensinado que o único valor 

humano é o dinheiro e o que ele compra. Quantas vezes você já visitou seu vizinho? 

Algumas benesses do estado socialista estão ainda muito presentes no 

pensamento coletivo de alguns alemães orientais. Existem hoje mercados e 

padarias exclusivamente com marcas produzidas na antiga DDR. Chocolates, 

molhos e latas de conserva dos anos 60,70 retornam à superfície como um oásis 

lacaniano. 

 

– Como você acha que os alemães se sentem em relação ao turismo no 

campo de concentração? 

– A história do regime nazista incomoda muito ainda o povo alemão.  Não há 

uma só semana que não passem em rede nacional programas sobre os horrores da 

guerra e do holocausto.  A abordagem do tema mesmo que sucinta provoca medo, 

vergonha e distância. Novas gerações que procuram se afastar do passado que eles 

não ajudaram a construir, às vezes, nem mesmo seus pais. O alemão conhece as 

informações da vergonha nazista desde a infância através de relatos na escola, em 

casa e na mídia. Ele quer criar a partir de sua geração e vida, outro alemão, que em 
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nada tem a ver com aqueles que destruíram aquele alemão que nascera do 

pensamento iluminado por Kant e Schoppenhauer. O alemão de hoje toma distância 

não só apenas de seu passado, mas de seu país como de sua língua. Ele quer e 

prefere viajar em outros países, cantar em inglês mesmo que seja na própria 

Alemanha, - em um estranho afastamento de sua própria identidade, e das marcas 

que o mundo inteiro lhe carimba. Já turistas de vários cantos do globo, visitam os 

monumentos e campos de concentração, retratando o passado que a maioria do 

povo natal quer esquecer. 

 A “Cortina de Ferro” que cobriu Berlim por quatro décadas ainda não deixou a 

cidade por completo. A geração que vivenciou “cada Berlim” guarda suas 

lembranças boas e ruins, do mesmo modo que a cidade também o faz. Passado e 

presente se entrelaçam pelas ruas da capital alemã se tornando inseparáveis, como 

se um não se sustentasse sem o outro. Conhecer a Berlim de hoje é um caminho 

para trás, que inevitavelmente percorre a divisão da cidade, e termina nas ruas 

orientais, com a East Side Gallery. Aos olhos de um forasteiro, o misto de 

modernidade com prédios antigos, fomenta a curiosidade pelo passado da cidade, 

pelo seu povo e pelo legado que o Muro deixou, e fez Berlim ser exatamente o que é 

hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4. BERLIM COMO UM DESTINO DE DARK TOURISM  

 

Berlim nunca foi a cidade preferida da Europa pelos turistas. Quando se fala 

em uma viagem para o continente europeu, cidades como Paris, Londres, Madrid e 

tantas outras imediatamente vem à mente. Porém, com o passar do tempo, tal 

panorama se modificou e atualmente a capital alemã é uma das cidades mais 

visitadas da Europa. (BOA VIAGEM, 2012). Berlim ainda guarda marcas do regime 

nazista e da guerra fria, seja pelos inúmeros locais e monumentos que remetem a 

tais períodos ou pela diferença entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. 

 Para melhor compreensão da prática do dark tourism em Berlim, é 

imprescindível analisar os atrativos que remetem à história do regime nazista e ao 

período da Guerra Fria. Para tal análise, 11 monumentos e locais da cidade foram 

classificados de acordo com a categorização proposta por Stone (2006) que são: 

Checkpoint Charlie, East side Gallery, Memorial Bernauer Strasse, o campo de 

concentração Sachsenhausen, Topografia do terror, Búnker de Hitler, Memorial aos 

judeus mortos da Europa, Igreja Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Memorial aos 

ciganos: Relembrando o Genocídio, Memorial aos homossexuais perseguido 

durante o nazismo e o Museu Judaico de Berlim. 

 

4.1 DESCRIÇÕES DOS ATRATIVOS EM BERLIM  

 

 Checkpoint Charlie  

Entrada: 9, 50 € 

  

O Checkpoint Charlie foi um posto de controle construído após o Muro de 

Berlim. Com a divisão da cidade, os aliados arquitetaram um posto militar localizado 

entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, com o objetivo de controlar a 

fronteira. O cenário se tornou fonte de conflito apenas poucas semanas depois de 

sua construção, quando um soldado norte-americano atravessava a cidade para ir 

ao teatro, na parte Oriental, e a liderança soviética exigiu prontamente que o soldado 

passasse pelo controle da RDA, rompendo assim o acordo de livre acesso com os 

Aliados e gerando um conflito eminente. 
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Atualmente o Checkpoint Charlie é representado por uma pequena casa de 

madeira exatamente na divisão entre as duas “Alemanhas”, com uma bandeira norte 

americana erguida, réplicas de placas e um homem vestido com a roupa de um 

soldado americano da época, simulando um militar que controlava a fronteira. No 

local é possível tirar fotos com o soldado e a bandeira americana por dois euros. Em 

frente à barricada há uma pequena loja de souvenires, que vende pedaços do Muro 

envoltos por uma bola de vidro, pequenas estrelas do Partido Comunista, bandeiras 

da União Soviética, camisas com o mapa da divisão da Guerra Fria, copos com 

emblemas da Guerra Fria, entre outros. 

O museu Checkpoint Charlie, situado no mesmo local, expõem artefatos 

relacionados com o Muro, desde aparelhos que as pessoas utilizavam para passar 

de um lado para o outro, ou as formas nas quais passavam coisas de um lado para 

o outro. A seguir, vemos uma placa de sinalização turística informando o fim do 

“setor americano” do Checkpoint Charlie (Figura 1): 

 

 
     Figura 1 - Placa informando a divisão do Checkpoint Charlie.  

   Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 
 

 East side Gallery 

 

A East Side Gallery é o maior pedaço do Muro de Berlim ainda preservado, 

com 1.316 metros, situado no lado oriental do muro de Berlim. É considerada a 

maior galeria a céu aberto do Mundo. Durante o regime comunista no Leste, a área 

era conhecida como "Faixa da Morte": a polícia da República Democrática Alemã 
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(RDA) tinha autorização para atirar em quem tentasse cruzá-la rumo a Berlim 

Ocidental. Com a derrubada do Muro de Berlim em 1989, foram feitas 105 pinturas 

sobre o concreto por 118 artistas de 21 países. Dentre as quais chama muita 

atenção a Figura 2. 

 
                         Figura 2 - Dois homens se beijam em pintura na East Side Gallery.  
                Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 

 

 Bernauer Strasse 

Inauguração: 2000. 

A Rua Bernauer Strasse é um marco da Guerra Fria. A Rua é exatamente o 

local onde o Muro de Berlim foi construído. Ainda é possível olhar para o chão e ver 

as marcas deixadas por sua queda. Para representar tal divisão, há diversas estacas 

de madeira que simulam o Muro. O monumento mais marcante da Bernauer Strasse 

são os restos do prédio de onde as pessoas se atiravam na tentativa desesperada 

de fugir de Berlim Oriental. Em frente ao monumento, que é uma forma de 

homenagem às vítimas, há uma bancada com fones de ouvido explicando como as 

tentativas de fugas ocorreram, jornais, fotos tiradas neste período e fotos que 

homenageiam as pessoas que morreram se atirando do prédio.   

 

 Konzentrationslager Sachsenhausen (Campo de concentração 

Sachsenhausen) 

Entrada gratuita. 
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Inauguração: Aberto à visitação desde 1993. 

O Campo de concentração Sachsenhausen fica localizado na pequena cidade 

de Oranienburg, situada a cerca de 40 minutos de Berlim. A história de 

Sachsenhausen possui uma peculiaridade que o distingue dos demais campos de 

concentração. Após ser utilizado como campo de tortura e extermínio nazista, depois 

da queda do Terceiro Reich o campo foi tomado pelas tropas soviéticas para servir 

como prisão e local de tortura dos prisioneiros de guerra e opositores. O antigo 

campo nazista e soviético se tornou o Sítio Comemorativo e Museu de 

Sachsenhausen em 1993. Devido ao bombardeio sofrido durante a Segunda Guerra 

Mundial o campo precisou ser reconstruído. Aberto à visitação, Sachsenhausen é 

dividido em 37 alas distintas. Na entrada do campo é oferecido um mapa gratuito 

que explica a função específica de cada ala. Além de disponibilizar um áudio 

explicativo que pode ser adquirido por três euros opcionalmente. Logo na entrada é 

possível ver objetos que pertenciam a vítimas assassinadas no campo e relatos de 

sobreviventes.  

A visita pode ser iniciada por onde o visitante desejar, não há um roteiro a ser 

seguido. Ao longo da visita a Sachsenhausen é possível ver pijamas utilizados pelos 

prisioneiros, (Figura 3) sapatos e fardas nazistas, além dos quartos, banheiros,  

crematórios, locais de fuzilamento e a cozinha. Estes locais representam a parte 

mais sombria e macabra de Sachsenhausen. Durante a caminhada pelo campo há 

vários memoriais que remetem à história do nazismo e ao regime de Stálin. 
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   Figura3 - Pijama usado por prisioneiros em Sachsenhausen. 

      Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 
 

 Topographie des Terrors (Topografia do Terror) 

Inauguração: 2010 

Entrada gratuita. 

A Topografia do Terror é um museu que documenta os horrores praticados 

pelos nazistas. Este se encontra no local onde, durante o regime nazista, ficava a 

sede da Polícia Secreta (Gestapo) e a Tropa de proteção. O local era uma unidade 

paramilitar dos nazistas, concentrava um poder irrestrito e foi responsável por muitas 

das atrocidades cometidas durante o regime. Neste local foram planejados e 

gerenciados os crimes cometidos pelos seguidores do Terceiro Reich. A exposição 

ao ar livre é intitulada “Berlim 1933–1945: Entre Propaganda e Terror”. Esta 

exposição conta cronologicamente o período nazista, desde sua chegada ao poder 

em 1933 até sua derrota, que culminou no bombardeio e devastação de Berlim pelos 

Aliados. 

 

 



43 
 

 Búnker de Hitler 

Supostamente foi o local onde Hitler se escondeu nos seus últimos dias de 

vida. Por muito tempo o governo alemão não divulgou o lugar onde o suicídio a 

aconteceu, para que este não se transformasse em um local de adoração ou um 

ponto turístico. Mas recentemente, pressionado pelo povo e turistas, o governo 

colocou apenas uma simples placa no local, informando que ali era o antigo 

esconderijo do líder nazista. 

 

 Für die ermordeten Juden Europas (O Memorial aos Judeus Mortos da 

Europa) 

Inauguração: 2005. 

Entrada gratuita. 

Bem no centro da cidade de Berlim está o Memorial os Judeus Mortos da 

Europa. De longe pode ser vista uma construção de concreto que parece um 

labirinto ou um cemitério. Ao se aproximar do concreto, há inúmeros blocos de 

alturas distintas que representam as vítimas judias nos campos de concentração. 

Após atravessar a arquitetura, na parte subterrânea da enorme construção está o 

Memorial dos Judeus mortos da Europa. 

Na entrada do Memorial está disponível um áudio pelo valor de quatro euros. 

Este pode ser encontrado em inglês, francês, alemão, espanhol, holandês, italiano, 

hebraico, russo e polonês. A visita tem início com um grande painel que conta 

cronologicamente a ascensão de Hitler, o regime nazista e a derrota do Führer na 

Segunda Guerra Mundial. Após o painel, o visitante entra em uma sala com 

depoimentos de sobreviventes e cartas das vítimas escritas no chão. É possível, 

também, ouvir os depoimentos pela reprodução de vozes que simulam os 

testemunhos. Em outra sala encontra-se uma exposição de histórias e fotos de 

famílias judias (Figura 4) que foram assassinadas nos campos de concentração.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/De-fuehrer.ogg
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Figura 4 - Casal judeu assassinado em um campo de extermínio nazista.  
Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 

 

A última parte do Memorial expõe um mapa da Alemanha com a localização 

exata de cada campo de concentração espalhado pelo país. Na sala é possível, por 

meio de aparelhos similares a telefones, escolher o campo de concentração de 

maior interesse e escutar sobre sua construção e funcionamento durante o Terceiro 

Reich. 

 

 Igreja Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 

A igreja Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche é um marco da devastação causada 

pela Segunda Guerra Mundial. Apresenta em sua estrutura a destruição ocasionada 

por ataque aéreo durante a guerra (Figura 5). No ano de 1943, a igreja foi quase 

toda destruída, restando somente uma parte da torre de 113 metros e parte do salão 

de entrada. A princípio, o que restou deveria ser demolido para construir uma nova 

igreja, entretanto após protestos, a decisão foi manter as estruturas que restaram e 

integrá-las na construção da nova igreja. Atualmente a igreja é um memorial para 

relembrar as consequências da Segunda Guerra. 
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Figura 5 - Estrago feito na cúpula da igreja por um bombardeio aéreo na Segunda 
Guerra Mundial. 
Fonte: Simplesmente Berlim 

 

 Sinti and Roma Memorial Remembering the Genocide (Memorial aos ciganos: 

Relembrando o Genocídio)  

Inauguração: 2012. 

Situado em frente ao Parlamento alemão, o memorial dedicado aos ciganos 

perseguidos e executados durante o Terceiro Reich, (Figura 6) consiste em um lago 

circular com um pequeno pedestal no qual repousa a cada dia uma flor recém-

colhida. (R7 NOTÍCIAS, 2012, sp.) O Memorial dedicado aos ciganos é pequeno e 

simbólico, não há exposições ou fotos que relembrem as vítimas e conservem seu 

testemunhos. 

 

 
Figura 6 - Memorial aos Ciganos: Relembrando o Genocídio. 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 
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 The Memorial to Homosexuals persecuted under Nazism (O Memorial aos 

homossexuais perseguidos durante o nazismo). 

Inauguração: 2008. 

O memorial dedicado às vítimas homossexuais assassinadas durante o 

Holocausto é menor e mais simples do que o memorial dedicado aos ciganos. 

Situado próximo ao parlamento alemão e ao Memorial dos Judeus, a homenagem à 

memória dos gays consiste em um pequeno pilar cinzento (Figura 7). Em sua base 

há uma tela onde é possível ver um filme com dois homens se beijando. Assim como 

o Memorial dos ciganos, o memorial dos homossexuais não abriga exposições e 

nem os testemunhos das vítimas.  

    
   Figura 7 - Memorial aos Homossexuais.  
                                      Fonte: Simplesmente Berlim 
 

 Jüdisches Museum Berlin (Museu Judaico de Berlim) 

 

Entrada gratuita. 

Inauguração: 2001.  

O Museu Judaico de Berlim é uma das arquiteturas mais modernas e 

diferentes da cidade. A construção pode ser percebida de longe, é uma estrutura 

com a fachada metálica e totalmente assimétrica. O Museu é dividido em três 

partes: Eixo do Holocausto, o Eixo do exílio e o Eixo da continuidade. As divisões do 

Museu são escuras e possuem algumas frestas de luz. As paredes são apertadas e 

o piso é inclinado propositalmente, tornando difícil andar pelas salas e provocando a 

sensação de encurralamento, representando o Holocausto. No eixo da continuidade, 

a parte final do Museu, estão esculpidos em ferro vários rostos que representam o 

sofrimento judaico durante o Holocausto (Figura 8). 
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Figura 8 - Rostos representando o sofrimento dos judeus no Holocausto.   
Fonte: Simplesmente Berlim 
             

4.2 O DARK TOURISM EM BERLIM 

Berlim, a histórica capital alemã, se consolida como um dos principais 

destinos turísticos da Europa. A cidade registrou 11,3 milhões de visitantes em 2013, 

4,4 % a mais do que no ano anterior. (DN ECONOMIA, 2014). Berlim é um misto de 

modernidade contrastada com a antiga parte oriental. A diversidade da oferta 

turística na capital alemã é abrangente. Porém por mais que Berlim hoje seja 

moderna e próspera, não é possível passear pela cidade sem se deparar com a forte 

história da capital alemã, seus monumentos e locais que relembram o passado, 

mesmo que não se vá à cidade com o intuito de lembrá-lo e desvendá-lo. Berlim não 

pode negar seu passado, e por mais que este tentasse ser ocultado, simplesmente 

não seria possível. 

Alguém me perguntou o que eu vinha fazer em Berlim, já que poderia 
escolher tantas outras opções de turismo. “Ainda mais depois de ter 
passado por Londres, Paris, Amsterdã e Barcelona”, insistiu meu 
interlocutor (...). Uma cidade que não está na rota dos pacotes turísticos 
tradicionais (...). Na verdade Berlim é a própria história do século passado 
concentrada num só lugar. Além do muro que dividiu a cidade (e 
consequentemente o mundo) entre capitalistas e comunistas entre 1961 e 
1989, foi sede do governo nazista de Adolf Hitler, o que a levou a ser 
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devastada na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). (DIÁRIO DE 
S.PAULO, 2013). 

A capital alemã é um reencontro constante e inevitável com a memória. Os 

monumentos que homenageiam as vítimas do Holocausto estão presentes no centro 

de Berlim, bem próximos uns dos outros, como se fosse um circuito a ser feito pelo 

visitante. Testemunhos, objetos pessoais, fotos de sobreviventes e vítimas judias 

estão preservados e expostos para serem vistos e relembrados por todos aqueles 

que passeiam pela cidade. Os horrores cometidos pelo regime nazista, apesar de 

dolorosos para o povo alemão, não são esquecidos. Mesmo se não houvesse locais 

como o Museu da Topografia do Terror, o Búnker de Hitler e o campo de 

concentração de Sachsenhausen, o Reichstag, parlamento alemão é uma 

lembrança da ascensão de Hitler e do início do Terceiro Reich. 

Para quem se interessa pelas questões da memória, a Alemanha é a terra e 
Berlim a cidade: tropeça-se nela, a cada passo. Poucos países expõem as 
suas feridas tão abertamente. Mas é uma memória relativamente recente. 
Visitando a Alemanha apercebemo-nos que a maioria dos grandes 
memoriais, museus e projetos educativos surgiram nas últimas duas 
décadas, o que mostra que foi preciso o desaparecimento da geração da 
guerra para haver co-memoração. É o caso do impressionante Memorial da 
Shoá inaugurado em 2005, do Museu da Topografia do Terror em 2010 e do 
Memorial às Vítimas Homossexuais em 2008. (MUCZNIK, s.d).  

 

Após a queda de Hitler e o fim da Segunda Guerra Mundial, na qual Berlim foi 

bombardeada e devastada, a cidade foi mais uma vez palco de outro conflito, desta 

vez mais duradouro, no qual a capital alemã perdeu completamente sua identidade e 

se transformou no símbolo do contraste de dois sistemas. A memória da Guerra Fria 

também está presente em todos os lados de Berlim. As diferenças entre Berlim 

Ocidental e Berlim Oriental, ocasionadas pela divisão da cidade, ainda hoje são 

evidentes. As marcas do muro pelo chão, o CheckPoint Charlie, o memorial na Rua 

Bernauer Strasse e a East Side Gallery evidenciam um conflito que não chegou aos 

extremos, mas que assombrou o mundo com o perigo de uma nova guerra.  

 A memória, como já foi analisada, é uma motivação para a prática do dark 

tourism. Yuill (2003), Fortuna (2012) e Dantas (2008) corroboram com essa 

afirmação, elucidando que a atual geração tem dificuldades em entender o passado 

e se identificar com o coletivo. O culto à memória e o “surto à consagração”da 

memória coletiva, como cita Fortuna (2012), é uma forma de preservar a memória e 

de permitir que a atual geração se aproxime do passado, além da importante missão 
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de transmitir os horrores e consequências desse período para que não voltem a se 

repetir.  

 Sturken (2003 apud Fortuna, 2012) ratifica a importância da valorização do 

passado como um atrativo que ostenta o interesse dos visitantes em determinadas 

cidades. Segundo o autor, monumentos e locais que preservam a memória tornam 

determinados destinos competitivos frente a outros que possuem atrativos 

considerados mais atraentes. ”Berlim, por exemplo, é um desses casos de forte 

interrelação do turismo com o patrimônio e a memória da cidade, assente numa 

impressionante narrativa histórica sobre o passado da cidade.” (Fortuna, 2012, p. 

31). 

 A capital alemã foi palco de dois dos períodos mais marcantes e tensos do 

século XX. Berlim conserva simultaneamente a história do regime nazista e da 

Guerra Fria, expondo também os horrores cometidos e as consequências de um 

período cruel e vergonhoso presente em toda a Alemanha. As cicatrizes deixadas 

pelo Muro de Berlim são ainda mais visíveis, pois após a queda do Muro a cidade 

ainda não conseguiu se unificar totalmente. Berlim Oriental é repleta de antigos 

prédios da União Soviética. A diversidade de etnias e nacionalidades pertence à 

antiga parte leste que era dominada pelo exército vermelho. No aspecto social o 

contraste também é considerável. O desemprego, a desigualdade e a violência são 

maiores na parte oriental da cidade. 

 O dark tourism encontra vários locais e monumentos em Berlim que propiciam 

sua prática e permitem a apreciação do mórbido e do macabro em todas as suas 

vertentes.  

O nazismo e o Holocausto são assuntos proibidos em festas, conversas ou 
qualquer situação na Alemanha (...). E para Berlim, essa regra vale ainda 
com mais ênfase. Por aqui, as lembranças dos anos em que o terceiro 
Reich comandou a Alemanha são ainda mais evidentes: seja na arquitetura 
característica dos anos de Nacional Socialismo ainda presente pelas ruas 
importantes da cidade, seja pelos memoriais e museus que fazem parte do 
roteiro obrigatório de quem visita a capital alemã. (MENDES, 2012, sp). 

 

Para comprovar tal teoria, os atrativos citados anteriormente serão analisados 

pelo grau de morbidez de acordo com a categorização de Stone (2006). A escolha 

da classificação de Stone (2006) em detrimento da de Seaton (1999) se dá pelo fato 

de o primeiro se ater mais à importância da infraestrutura turística e classificar as 
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categorias de acordo com sua morbidez. A seguir, a categorização de Stone (2006) 

será novamente analisada, desta vez com o intuito de explorar a cidade de Berlim 

como um destino de dark tourism. 

Na categorização de Stone (2006), nenhum dos atrativos estudados faz parte 

de três categorias propostas pelo autor que são: Dark fun factories – Locais 

turisticamente comerciáveis que têm o intuito de entreter o turista fazendo alusão à 

morte fictícia ou real; Dark Dungeons – Lugares focados em antigas prisões que 

apresentam códigos penais e remetem à justiça e à punição aplicadas no passado; e 

Dark resting places – A principal marca dessa categoria é a atração por cemitérios e 

pela estrutura gótica presente em lápides e túmulos. Abaixo os atrativos de Berlim 

estão classificados de acordo com a proposta de Stone (2006). 

Dark Exhbitions – Exposições que fazem menções à morte por meio de fotos, 

objetos e depoimentos de vítimas, em determinadas ocasiões com o intuito 

comercial, mas simultaneamente gerando reflexão e conhecimento.  

Em Berlim: Memorial aos Judeus Mortos da Europa, Memorial aos Ciganos: 

Relembrando o genocídio, Memorial aos Homossexuais perseguidos durante o 

nazismo, Museu Judaico em Berlim e a Topografia do Terror. 

Dark shrines – Locais onde ocorreram assassinatos ou mortes acidentais. A visita 

pode ser realizada em homenagem às vítimas. 

Em Berlim: Restos do prédio na Rua Bernauer Strasse em homenagem às vítimas 

que tentaram escapar de Berlim Oriental e acabaram morrendo. 

Búnker de Hitler: O local onde supostamente Hitler, Eva Braun, líderes nazistas e 

soldados cometeram suicídio, após a confirmação da derrota do Terceiro Reich. 

Dark conflict sites – O ponto central dessa categoria é a guerra. Locais onde 

aconteceram batalhas e relembram conflitos. Stone (2006) elucida que tais lugares 

oferecem ao visitante uma paisagem de caos e conflito, contracenando com a 

tranquilidade do espaço. 

Em Berlim: CheckPoint Charlie, East side galery (maior parte conservada do Muro 

de Berlim) e Igreja Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. 
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Dark camps of genocide – Genocídios e atrocidades formam a base deste conceito, 

considerado o mais sombrio e mórbido. O Holocausto é o principal símbolo dessa 

esfera. 

Em Berlim: Campo de concentração Sachsenhausen. 

 Após a classificação da categorização, proposta por Stone (2006), dos 

monumentos e locais de Berlim que são considerados sombrios, é notável que a 

capital alemã possui atrativos de diferentes graus de morbidez. Desde as dark 

exhibiton até a escala mais macabra do dark tourism: darkcamps of genocide. 

Cabem aqui esclarecimentos sobre a categorização de alguns atrativos. A Rua 

Bernauer Strasse é um espaço que possui um memorial em homenagem às 

pessoas que morreram na tentativa de fuga de Berlim oriental, ou seja, apesar de 

haver um memorial dedicado aos mortos no local, diferentemente do Memorial aos 

Judeus mortos na Europa, a morte de fato ocorreu no prédio localizado na Rua 

Bernauer Strasse. O local não faz alusão à morte por meio de artefatos, a tragédia 

acontecia naquela rua.   

 Segundo Leshem (2013), uma guia de turismo berlinense que fez um estudo 

sobre o dark tourism em Berlim, é muito comum ouvir dos turistas que a motivação 

principal para visitar a cidade não foi o apreço pelos monumentos mórbidos da 

capital alemã, mas segundo Leshem (2013), após fazer essa afirmação, os turistas 

dizem, em sua maioria: “Eu não vim aqui especificamente para isto, mas quero ver 

isto também”. A autora esclarece que parte dos turistas que visitam Berlim aspira por 

conhecer atrações mórbidas, mas também explorar o lado mais leve da cidade, que 

consiste em festas noturnas, experimentar a típica comida alemã e apreciar a 

diversidade cultural que a cidade oferece. Após fazer tal análise Leshem (2013) 

argumenta que Berlim pode ser definida como um destino parcial de dark tourism. 

Ela elucida que a cidade tem a tendência turística de misturar lazer e prazer com a 

atração mórbida. 

 Como afirma Leshem (2013), Berlim é um misto de lazer e curiosidade 

macabra. O apreço por observar locais ou monumentos mórbidos pode ser bem 

evidenciado quando se fala do Búnker de Hitler. O Búnker é representado por uma 

placa, com um pequeno mapa, simulando o esconderijo de Füher, contendo a 

informação de que foi naquele local, onde supostamente Hitler, Eva Braun e seus 

aliados cometeram suicídio. Não há nada mais do que isto no Búnker. O espaço não 
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expõe artefatos, fotos e nem informações concretas sobre o acontecimento, mesmo 

assim o lugar atrai muitos curiosos. O fato de estar no mesmo local em que Hitler se 

escondeu e supostamente se suicidou é uma experiência nova e inusitada que 

somente Berlim pode oferecer.  

Uma coisa que algumas pessoas me perguntam quando visitam Berlim é 
sobre o búnker de Hitler – se ainda existe, onde fica, etc. Acho que assim 
como o Muro de Berlim, é uma coisa que ainda hoje exerce um grande 
fascínio em muita gente. Não é de se admirar, pois foi lá que um dos piores 
ditadores na história da humanidade passou seus últimos dias. (MIRANDA, 
2013, sp). 

Em uma das principais ruas de Berlim, a Unterden Liden, encontram-se 

pequenas barracas, onde são vendidos suvenires que relembram a história alemã. 

Estrelas vermelhas com o símbolo comunista (Figura 9) são vendidas pelo valor de 1 

€,caps soviéticos também estão à venda por 15 €, capacetes de soldados da época 

da Guerra Fria e até mesmo uma máscara de gás podem ser arrematadas.  

 
                                           Figura 9 - Pingente de estrela comunista.  

 Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 

As agências de viagens que oferecem tours para Berlim disponibilizam 

passeios que possibilitam ao turista conhecer “A Berlim do Terceiro Reich” e “A 

Berlim da Guerra Fria”.  A agência de turismo “Ingressos Berlim” oferece um passeio 

intitulado “Tour a pé na Berlim do Terceiro Reich” pelo valor de $ 18. “Nós todos 

sabemos o que aconteceu em Berlim de 1933-1945, mas aonde em Berlim? Os 

nomes das ruas mudaram, muitos edifícios se foram - mas o centro do "Terceiro 

Reich" era Berlim.” (INGRESSOS BERLIM). 

 O roteiro do “tour pela Berlim do Terceiro Reich” passa por locais marcantes 

do período nazista. A visita tem início no Ministério de Propaganda nazista Goebbels 

e no Museu da Topografia do Terror. O tour é em inglês e tem duração aproximada 

de três horas.  
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Outro passeio oferecido pela mesma agência é o “tour pela Berlim da Guerra 

Fria”. O valor do tour é de $ 18.10 e a duração da visita é de quatro horas. O roteiro 

começa com a explicação da divisão da capital alemã em quatro setores e a 

construção da “Cortina de Ferro”. Posteriormente a visita segue pela Potsdarme 

Platz, Bernauer Strassee termina na East Side Gallery, situada na parte Oriental da 

cidade. “Durante décadas, após a Segunda Guerra Mundial, havia duas Berlins: 

Uma, um baluarte do Ocidente por trás da Cortina de Ferro, a outra, uma capital 

ansiosa para demonstrar a superioridade do comunismo”. (INGRESSOS BERLIM) 

A “Ingressos Berlim” também oferece visitas ao campo de concentração de 

Sachsenhausen, e um roteiro intitulado de “Passeio de Segway em Berlim”. Este 

último é uma mistura de monumentos do nazismo e da Guerra Fria. O tour explora 

locais como o Checkpoint Charlie, Reichstag (Parlamento alemão), e a Unterden 

Linden, conhecida como a linha da morte que dividia a cidade. Nos passeios 

disponibilizados pela agência é perceptível a importância dada aos roteiros que 

relembram o regime nazista e a Guerra Fria.  

A Berlin city tour é uma agência berlinense que oferece passeios 

exclusivamente pela cidade. Entre os roteiros existentes, dois se dedicam 

inteiramente a visitas para locais e monumentos que remetem ao regime nazista e 

ao período da Guerra Fria. A opressão e a crueldade da era de Hitler podem ser 

observadas de perto pelos visitantes. O tour The Third Reich – Traces of a Dark Past 

(O Terceiro Reich - Vestígios de um passado obscuro), explora os locais que 

expunham os planos para a capital alemã durante o Terceiro Reich, traços da 

acusação e expulsão dos judeus. O tour pretende fornecer uma visão geral da 

evidência nazista na atual Berlim. (BERLIN CITY TOUR)  

Os lugares e monumentos dedicados à Guerra Fria também são oferecidos 

pela Berlin city tour. O The Berlin Wall – A Search for Clues tour (O Muro de Berlim - 

A busca de pistas), segundo a própria agência, mostra ao visitante locais centrais da 

Guerra Fria e de tentativas de fuga, postos de fronteira, memoriais para as vítimas e 

uma visita à plataforma de observação no Memorial do Muro de Berlim, em Bernauer 

Strasse. (BERLIN CITY TOUR). 

O destaque dado ao período nazista e à Guerra Fria não se restringe às 

agências de turismo. No site da cidade de Berlim, na parte que apresenta o turismo 

da capital, são salientados os tours que remetem ao passado histórico e sombrio da 

capital alemã. Os passeios disponibilizados para os visitantes são: Berlin Wall: When 
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the Berlin Wall was not yet a memorial (Muro de Berlim: Quando o Muro de Berlim 

ainda não era um memorial), Berlin Wall Tour (Tour do muro de Berlim), The divided 

Berlin and the victims of the Wall (A Berlim dividida e as vítimas do Muro) e Nazi 

Germany and the Third Reich (Alemanha nazista e o Terceiro Reich). (BERLIN 

TOURISMUS). 

Na recepção dos hostels localizados nas proximidades da Alexanderplatz, 

praça situada no centro da cidade de Berlim e terminal de transportes públicos, 

estão disponíveis panfletos da SANDEMANs NEW Europe, uma empresa pioneira 

no conceito Free Tour que se baseia em dicas inovadoras. A SANDEMANs NEW 

Europ eoferece um tour gratuito e guiado, que é realizado todos os dias com início 

em dois horários às 11h00min e às 14h00min. O ponto de encontro é no Portão de 

Brandenburgo, em Berlim Oriental. No roteiro do passeio estão inclusos o Memorial 

aos Judeus Assassinados na Europa, a história do Búnker de Hitler, o Muro de 

Berlim e o Checkpoint Charlie, entre outros atrativos da cidade que nãose referem à 

Guerra Fria e nem ao regime nazista. A SANDEMANs NEW Europe também oferece 

passeios privados que são focados no dark tourism como o tour do Terceiro Reich e 

o tour para o campo de concentração Sachsenhausen. Na figura 10 pode-se ver a 

diversidade e a relevância dos atrativos relacionados ao dark tourism nos roteiros 

oferecidos pela SANDEMANs NEW Europe em Berlim.  
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Figura 10 - Folheto da Sandemans oferecendo tours pela cidade na recepção de um 
hotel em Berlim ocidental. 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora 
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O Memorial dos Judeus Mortos na Europa é um atrativo que está presente na 

maioria dos roteiros de Berlim. Bem no centro da cidade com sua construção 

intrigante, o Memorial já recebeu aproximadamente cerca 10 milhões de visitas 

desde sua abertura no ano de 2005. (MÜLLER, 2013). Com o intuito de homenagear 

e preservar a memória dos judeus mortos da Europa, o Memorial tem enfrentado um 

das maiores questões da prática do dark tourism: a falta de respeito à memória dos 

judeus e a banalização do horror. Fortuna (2012) crítica de forma veemente a prática 

do dark tourism devido à falta de sensibilidade e respeito à memória. O autor 

condena a observação do macabro como prática de lazer. 

 

Müller (2013) afirma que o Memorial dos Judeus Mortos da Europa foi uma 

construção que confrontou a Alemanha com o seu passado. Segundo Müller (2013), 

o Memorial foi o pagamento de uma dívida antiga com os judeus, um pedido de 

desculpas pelas atrocidades cometidas pelos nazistas. O autor elucida que o 

monumento é o maior e mais notável que remete a Alemanha ao seu passado 

nazista, se tornando uma obrigação para as centenas de milhares de turistas 

estrangeiros e alemães que visitam Berlim. O autor, porém, exemplifica a crítica que 

Fortuna (2012) faz à prática ao dark tourism, com o que acontece atualmente no 

Memorial aos Judeus Mortos da Europa.  

Mas o monumento mais sagrado e solene torna-se também a cada ano, 
com a chegada da primavera, um lugar profano divertido e onde os adultos 
podem aproveitar o sol deitados em blocos, beber cerveja, comer cachorro-
quente e as crianças correrem e brincarem de esconde- esconde entre as 
centenas de pilares, indiferentes às fissuras que ameaçam acabar com a 
beleza fria dos blocos de concreto. (MÜLLER, 2013, sp. tradução nossa). 

 

Müller (2013) também cita o Memorial aos Ciganos como um exemplo de 

desrespeito à memória de 500.000 ciganos que foram perseguidos e assassinados 

durante o Terceiro Reich. Segundo Müller (2013), o Memorial tornou-se a versão da 

famosa Fontana diTrevi, situada em Roma, conhecida por realizar desejos jogando 

moedas em sua fonte. De acordo com o autor a mesma prática foi adota pelos 

turistas no Memorial: 

O monumento, localizado a poucos metros do famoso Reichstag sede do 
Parlamento Federal, foi inaugurado em outubro de 2012 e, devido à sua 
localização, é visitado diariamente por dezenas de turistas que se 
aproveitam da falta de atenção, para jogar moedas na fonte, uma ação que, 
segundo a tradição, traz sorte. Todos os dias, uma empresa que lida com a 
manutenção do monumento, coleta moedas e é responsável pela colocação 
de uma flor fresca em uma pequena trilha que está localizada no centro. 
(MÜLLER, 2013, sp, tradução nossa).   
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A violação à memória das vítimas do Holocausto em Berlim, que acontece por 

meio da apropriação do Memorial em homenagem aos judeus, como um espaço de 

descontração e lazer e pela nova “utilidade” atribuída pelos turistas ao Memorial aos 

ciganos, é um grande desafio a ser enfrentado pelos gestores de turismo em Berlim. 

Há a urgência de inverter a situação em que os monumentos se encontram, para 

que estes não percam a sua essência educativa e reflexiva, e se transformem em 

ruínas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante a realização deste trabalho, a cidade de Berlim, na Alemanha, foi o 

foco central da pesquisa. Juntamente com os conceitos e dilemas da prática do dark 

tourism e os atrativos que a cidade oferece, o estudo concentro-se na análise de 

Berlim como um destino de dark tourism. Os resultados alcançados serão expostos 

a seguir.    

A primeira constatação feita foi a de que todos os atrativos escolhidos para 

serem analisados enquadram-se no conceito de dark tourism e apresentam 

diferentes graus de morbidez. Desde os memoriais em homenagem as vítimas do 

nazismo, os locais que relembram o período da Guerra Fria, até o campo de 

concentração de Sachsenhausen, Berlim conserva monumentos que preservam a 

memória dos fatos ocorridos no passado e que propiciam a prática do dark tourism.  

 A capital alemã não contesta e nem omiti o seu passado ao visitante. A 

localização de três memoriais que relembram as vítimas do regime nazista corrobora 

com essa afirmação. O Memorial aos Judeus Mortos da Europa, o Memorial aos 

Ciganos: Relembrando o Genocídio e o Memorial aos Homossexuais Perseguidos 

durante o Nazismo, estão situados no centro da cidade de Berlim, bem próximos uns 

aos outros, como um circuito proposital a ser feito pelo turista.   

Os roteiros dos passeios pela cidade é outro fator que demonstra como 

Berlim oferece os atrativos que remetem ao Terceiro Reich e a Guerra Fria. As 

agencias receptivas de Berlim disponibilizam em seus sites passeios que se 

dedicam exclusivamente a conhecer locais que foram utilizados pelos nazistas, 

rememoram o sofrimento das vítimas do regime e fazem alusão a Guerra Fria e suas 

consequências, como o tour The Third Reich – Traces of a Dark Past (O Terceiro 

Reich - Vestígios de um passado obscuro) e o tour The Berlin Wall – A Search for 

Clues tour (O Muro de Berlim - A busca de pista). O destaque dado a estes 

passeios, não se restringe unicamente as agencias berlinenses, no site oficial da 

cidade, na que parte que se refere ao turismo, tais roteiros também são ressaltados 

para os visitantes.  

O trabalho também constatou que existe uma infraestrutura de apoio para o 

visitante, que é mais evidente no Memorial aos Judeus Mortos da Europa e no 

campo de concentração de Sachsenhausen. No memorial as vítimas judias está 

disponível um áudio guia em nove línguas. Na porta do local há a presença 
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constante de uma funcionária, que fala inglês, orientando a fila de espera e dando 

instruções para o procedimento de entrada no Museu. No campo de concentração 

de Sachsenhausen, esta estrutura é ainda mais notável e tem inicio logo na chegada 

a Oranienburg, cidade que abriga o memorial. Na estação final de Oranienburg, em 

frente às escadas, há um ônibus, pelo valor da passagem normal, em direção a 

Sachsenhausen. Também podem ser vistas um grande número de placas, nas ruas 

da cidade, indicando o caminho ao antigo campo nazista e posteriormente soviético. 

Na recepção de Sachsenhausen duas funcionárias oferecem o áudio guia e o mapa 

explicativo pelo valor de três euros, que pode ser adquirido em línguas: inglês, 

alemão, francês, espanhol, holandês e italiano.  Há também uma cafeteria dentro do 

local e um bistrô localizado logo na saída do campo. Estes elementos chamam 

atenção ao planejamento do local como atrativo turístico. 

 As lembranças do domínio de Hitler e a da divisão de Berlim entre 

capitalistas e comunistas, também podem ser vistas em forma de suvenires. As lojas 

de suvenires vendem bandeiras do extinto Partido Comunista, camisas com o mapa 

da divisão da cidade, pedaços do Muro envoltos por bolas de cristal, cartões postais 

do Checkpoint Charlie e até mesmo copos de cerveja com o símbolo soviético. Nas 

barracas das ruas de Berlim os souvenires vão mais além. Estão à venda pingentes 

vermelhos em formato de estrela, caps do regime soviético e até mesmo uma 

máscara de gás.   

O estudo não possui resultados conclusivos o bastante para afirmar que 

Berlim pode ser considerada por completo um destino de dark tourism, pois não foi 

feita uma pesquisa para saber a motivação dos turistas para visitar a cidade e 

também não foi possível ter conhecimento de quais atrativos são mais visitados 

pelos turistas. Foi constatado que a Berlim possui atrativos para a prática do dark 

tourism e que estes estão presentes em grande parte dos roteiros da cidade, porém 

não é possível afirmar que as pessoas vão a Berlim com esse intuito específico, pois 

a capital alemã oferece uma gama abrangente de opções. 

  Por fim, vale dizer que o trabalho apontou várias direções de um possível 

desdobramento no futuro, com novas possibilidades de investigação e 

aprofundamento dos assuntos derivados, como por exemplo, o perfil da demanda 

que visita o campo de concentração de Sachenhausen e a percepção do turista 

sobre dark tourism em Berlim.  
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ANEXO A 

 

Campo de concentração Sachsenhausen 
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ANEXO B 

 

Memorial aos Judeus Mortos da Europa 
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APÉNDICE 

 

OBSERVAÇÕES PESSOAIS DE SACHSENHAUSEN 

 

Durante minha estada de seis dias na cidade de Berlim, decidi fazer uma 

visita ao campo de concentração Sachsenhausen, um lugar bastante procurado 

pelos hóspedes que estavam em um Hostel bem no centro de Berlim Ocidental. 

Logo na recepção é possível ver um folheto que indica o caminho até o campo, 

porém o nome das estações e ruas, em alemão, muitas vezes dificulta o 

entendimento dos turistas em relação ao caminho que deve ser feito, mas se houver 

alguma dúvida, basta perguntar ao recepcionista do Hostel como chegar a 

Sachsenhausen da maneira mais rápida. 

Para chegar ao antigo campo de extermínio é só comprar um bilhete que 

percorre as linhas ABC do metro de Berlim com destino final na estação de 

Oranienburgo. O percurso é de aproximadamente 40 minutos e enquanto o trem vai 

se afastando do centro de Berlim, os prédios e as ruas asfaltadas cedem lugar a 

árvores e mata. O campo foi construído afastado do centro de Berlim, em um local 

que até então era praticamente desabitado. Ao descer na estação final na pequena 

cidade de Oranienburgo há um ponto de ônibus em direção a Sachsenhausen que 

passa aproximadamente de 20 em 20 minutos. Para ir a pé basta caminhar por 

cerca de 10 minutos pelas ruas até chegar à gigantesca porta cinza da entrada de 

Sachsenhausen. Na Figura 11 é possível ver uma placa que direciona a 

Sachsenhausen.  

 
                               Figura 11 - Placa que indica o caminho a Sachsenhausen. 
            Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora. 
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Apesar de abrigar um campo de concentração Oranienburgo é uma cidade 

pacata e tranquila. Enquanto se caminha pelas ruas encontram-se pequenas 

cafeterias, lojinhas que vendem comida, prédios de no máximo três andares e casas 

coloridas com a típica estrutura alemã. Até na mesma rua onde o campo está 

situado há pequenas casas. Quando se aproxima da entrada de Sachsenhausen, há 

uma pequena cafeteria bem do lado do portão de entrada, que oferece o cardápio 

aos consumidores em seis línguas. Todos os visitantes seguem a caminho da 

recepção, onde é disponibilizado um mapa explicativo com as 37 alas de 

Sachsenhausen. Um áudio-guia mais detalhado pode ser adquirido durante a visita 

por 3 € em seis línguas: inglês, italiano, francês, alemão, holandês e espanhol. 

Sachsenhausen funciona todos os dias da semana. As visitas têm inicio às 

09h00min e terminam às 16h30min.  

Logo ao lado da bancada da recepção há uma espécie de vitrine com os 

objetos que pertenciam às vítimas assassinadas no campo de concentração durante 

o regime nazista e um painel com a ordem cronológica da construção e 

funcionamento do local. Inicialmente intitulado como campo de concentração de 

Oranienburgo, foi construído em 21 de março de 1933 pelas Tropas de Assalto (AS), 

apenas alguns meses depois da tomada do poder do Partido Nazista. O campo de 

Oranienburgo adquiriu grande importância por sua localização estratégica e se 

tornou essencial para os planos nazistas. Em julho de 1936 foi arquitetado o campo 

de concentração Sachsenhausen sobre o comando de Heinrich Himmler, chefe da 

Gestapo. Durante o domínio do Terceiro Reich entre 1936 e 1945, estima-se que 

mais de 200.000 mil pessoas morreram asfixiadas por gás venenoso, fuzilamentos, 

trabalhos forçados, desnutrição, maus tratos e experiências médicas mal sucedidas. 

Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Sachsenhausen tornou-

se o campo especial soviético sob o domínio do exército vermelho. O campo 

funcionou sob o comando de Stálin entre 1945 e 1950. Durante este período 12.000 

pessoas morreram de fome e doenças. 

A primeira coisa que notei quando passei pela recepção de Sachsenhausene 

de fato entrei no campo, foi a imensidão daquele lugar. Por mais que o mapa fosse 

muito bem feito e informativo, a sensação era de estar perdida e sem saída. Quando 

olhei em volta, deparei-me com uma rua imensa, caminho feito diariamente pelos 

prisioneiros do campo, até chegar ao portão com a triste e inesquecível frase 
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“Arbeitmacht frei” (O trabalho liberta). Após passar pelo portão, não segui o roteiro 

proposto, pois as alas enumeradas pelo mapa eram muito distantes uma das outras. 

O mais fácil era caminhar pelo local e depois olhar a enumeração do mapa para 

saber onde eu me encontrava.  

O desgaste das arquiteturas, o formato padronizado e cinza estava presentes 

em todas as construções do campo. Os quartos minúsculos onde os prisioneiros só 

tinham espaço para se deitar nos pequenas beliches, eram escuros e a entrada era 

proibida. Foi possível ver as camas somente pelas grades que trancavam os 

aposentos. Em outra ala ficavam os vasos sanitários, curiosamente separados dos 

chuveiros. Os vasos não tinham tampa e ficavam grudados uns aos outros sem o 

mínimo de privacidade e higiene. No aposento seguinte ficavam as duchas, as 

paredes eram brancas como a de um laboratório e nos cantos havia canos à mostra, 

o piso estava amarelado e sujo, era possível sentir um cheiro forte similar ao do 

mofo. Bem ao lado das duchas, separada apenas por uma parede, estava a cozinha, 

com somente uma grande tábua de madeira e algumas panelas.  

Descendo as escadas do balcão que abrigava a cozinha e o banheiro, o 

destino era a macabra sala de experimentos médicos. O aposento era composto por 

frias mesas de azulejo branco, onde os prisioneiros eram submetidos a todos os 

tipos de atrocidades e loucuras dos médicos nazistas. Muitos deles foram 

dissecados ainda vivos durante os experimentos. Os prisioneiros que morriam nos 

procedimentos médicos eram jogados nas fossas coletivas, onde no mínimo 50 

corpos eram sepultados juntos. Na parte de fora do campo, a céu aberto, ficavam os 

restos dos crematórios onde milhares de pessoas foram queimadas. Foi lá que vi a 

maior concentração de visitantes, parados tirando fotos e inspecionando o local. A 

sensação foi de tristeza e choque. Aquele espaço me fez imaginar o cheiro que 

centenas de corpos queimados ao mesmo tempo impregnavam o campo, 

desesperando ainda mais os prisioneiros. 

Outro espaço que estava repleto de visitantes era a ala do fuzilamento. Havia 

um desnível onde se via uma grande porta de madeira com marcas de tiros e uma 

pequena cela, onde os prisioneiros ficavam antes de ser fuzilados. Em frente à porta 

estavam algumas flores vermelhas de plástico em homenagem às milhares de 

vítimas que foram exterminadas naquele lugar. Próxima ao havia seis fotos com 

rostos das vítimas, onde mais uma vez estavam presentes flores vermelhas. 

Andando um pouco mais, vi um memorial que contava a história da ascensão do 
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nazismo com diversos recortes de jornais da época que engrandeciam o regime e 

louvavam Hitler. No mesmo local, estavam expostos pijamas listrados, um pouco 

amarelados, que os prisioneiros usavam e os sapatos de borracha, que pareciam 

nada confortáveis, fabricados pelos prisioneiros e mais tarde utilizados pelos 

próprios para fazer trabalhos forçados. Também era possível encontrar algumas 

panelas, que eram bem similares a um penico, onde os presos cozinhavam, além de 

pequenas colheres de madeira.  

Uma das coisas que mais me chocou em Sachsenhausen foi o fato dos 

comandantes morarem no campo de concentração. Havia vários alojamentos onde 

os oficiais dormiam, comiam, tomavam banho e até se divertiam em um bar em 

frente aos seus aposentos. Mais próximo ao campo, ainda havia um prostíbulo 

composto por prisioneiras, ou seja, após praticar todas as atrocidades durante o dia, 

de noite eles voltavam para seus quartos, iam ao prostíbulo e bebiam cervejas com 

os seus companheiros de trabalho, enquanto milhares de prisioneiros morriam de 

fome.  

Durante minha visita pude fazer algumas observações sobre o local e o 

comportamento dos visitantes. Os memoriais e monumentos que remetiam ao 

período que o campo foi dominado pelos soviéticos eram preteridos. Os locais com o 

maior fluxo de pessoas eram os mais macabros, como: o crematório, quartos, 

banheiros, sala de experimentos médicos, fossas e o local do fuzilamento. Os 

memoriais que contavam a história do período nazista e soviético costumavam estar 

vazios, com no máximo uma ou duas pessoas observando. Outra observação 

pertinente foi o fato de ver algumas crianças correndo e brincando pelo campo e até 

mesmo uma turista brasileira pedindo para a sua filha, de aproximadamente cinco 

anos, segurar as flores que estavam em frente à porta de fuzilamento para tirar uma 

pequena seção de fotos.  

O campo de concentração Sachsenhausen possui uma estrutura de apoio ao 

visitante. A sensação é de que na verdade o campo não deveria ser tão similar ao 

que é hoje. Parece que existe um caminho a ser feito pelo turista, muito bem 

explicado e regrado. Quando perguntei à recepcionista do local se todos os móveis e 

objeto eram originais, ela afirmou não saber responder essa pergunta. Além disso, o 

campo disponibiliza o áudio em seis línguas para atender turistas de distintas 

nacionalidades. O lugar também possui banheiros muito bem cuidados e uma 
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cafeteria. Na Figura 12 tem-se uma ideia da dimensão de Sachsenhausen e da 

distribuição das alas.  

 
  Figura 12 - Mapa do Campo Sachsenhausen 
   Fonte: Material coletado in loco. Acervo da autora.  
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Sachsenhausen expõe o macabro por meio de objetos de tortura, objetos 

pessoais das vítimas, fossas e crematórios onde milhares de corpos tiveram fim. O 

antigo campo nazista e soviético é classificado na categorização proposta por Stone 

(2006) como dark camps of genocide, considerada a mais sombria e mórbida e que 

propicia maior “contato” com a morte real. Para o turista que deseja ter esta 

experiência, o campo detém todos os elementos necessários.  

  

 


