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 Nesta comunicação busco apresentar as discussões em torno da tradição revisionista sobre as 

experiências fascistas na Europa. Iniciaremos o debate com os apontamentos de Furet sobre a 

origem jacobina da violência e do terror político contemporâneo, argumento já contido por Hannah 

Arendt em “Da revolução” e na tese do totalitarismo. Seguiremos com as contribuições dos estudos 

culturalistas sobre fascismo, que destacam a natureza moderna e revolucionária do fascismo em sua 

ânsia por criar uma nova sociedade e um novo homem. Por fim, abordaremos a querela em torno da 

ideia de zona cinzenta, responsabilidade civil e consenso.

 Os  anos 1960 foram por certo tempos interessantes social e academicamente. Esta década 

foi atravessada por intensas lutas dos mais variados grupos sociais, organizados em movimentos e 

associações igualmente diversos. Foram anos de luta, anos de conflito, anos nos quais teorias e 

pensadores afinados com a crítica social ganharam espaço e difundiram suas ideias, influenciando o 

mundo para além dos muros da academia. Nesse contexto, as ideias de conflito, luta e 

enfrentamento estavam intimamente associadas ao caminho em direção à emancipação, à 

conquistas de direitos civis e sociais, à conquista de mais liberdades. Tempos de esperança, mas de 

uma esperança mantida através de muita luta; luta contra os grupos sociais que se beneficiavam 

com a manutenção ou mesmo retrocesso da estrutura social vigente e se recusavam a fazer novos 

acordos, e luta contra ideias e teorias que respaldavam e promoviam os interesses desses grupos.  

 Os anos 1960 foram também a década do nascimento do revisionismo, uma tradição 

intelectual conservadora, comprometida com a crítica às ideias de dominação, luta, conflito e 

revolução, entendendo-as não mais como caminho que leva à conquistas e à emancipação, mas 

como caminho para servidão, desordem, violência e terror; uma estrada na contramão da esperança, 

em direção ao medo e à destruição.

 Assim, o revisionismo dialoga e se contrapõe às teorias e pensamentos engajados com a 

crítica às dinâmicas e estruturas sociais como o marxismo, a escola dos Annales, a teoria crítica dos 

Frankfurtianos, a teoria da dependência, etc. A sua forma, essas escolas produziram leituras sociais 

dos processos históricos, ressaltando a importância da participação popular, bem como a 

desigualdade e a exploração sofrida por esses setores. O revisionismo vem justamente oferecer uma 

outra chave explicativa para os processos históricos; uma chave livre de engajamentos políticos e, 

em sua visão portanto, mais objetiva.  
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 Os primeiros autores revisionistas debruçaram-se sobre o tema da Revolução, em especial a 

Revolução Francesa, um dos processos históricos mais relevantes do mundo contemporâneo, no 

qual os homens viram o mundo de ponta cabeça, parafraseando Christopher Hill. François Furet e 

Alfred Cobban foram os grandes nomes da “virada política” na interpretação da revolução francesa. 

 Cobban é o pioneiro no resgate ao ao caráter eminentemente político da revolução, 

criticando a causalidade social do processo. Para ele a revolução se perdeu, foi longe demais devido 

à entrada dos setores populares. A participação popular inviabiliza um compromisso possível em 

1790, que garantiria a entrada na modernidade sem maiores convulsões. Além disso, Cobban nega a 

existência real de um setor burguês na França em fins do século XVIII, destacando as fortes bases 

rurais da nação e o fato de parte importante do capital manufatureiro e comercial estar concentrado 

nas mão da nobreza.2 

 Todavia, foi com Furet que a tese do revisionismo ganhou o mundo. Furet aprofundou a tese 

de Cobban, trazendo algumas reflexões de autores do XIX, como Toqueville e Quinet, e 

construindo uma hipótese explicativa para os totalitarismos do século XX. Furet se propõe a 

entender a origem do totalitarismo soviético a partir da construção de laços entre revolução e 

despotismo, estabelecendo uma relação direta entre revolução e terror. Assim, a revolução soviética  

degenerou num regime totalitário por associar um Estado forte à garantia de igualdade e liberdade. 

Segundo Furet, a primeira experiência histórica de um processo com essas caraterísticas se deu 

durante o ano II, quando a Revolução foi confiscada pela “máquina jacobina”, fazendo emergir à 

força o princípio de soberania popular, germe das experiências totalitárias do século XX.  

Resgatando Toqueville e Quinet, Furet afirma que a revolução não liberta, nem cria algo novo; ela é 

um desabrochar do passado e conclui a obra da monarquia absoluta ao re-instaurar a sujeição e a 

dominação da sociedade civil através do poder administrativo e coercitivo do Estado. O ano II é 

visto, então, como o evento fundador do totalitarismo e com ele a ideia de revolução em si passa a 

ser associada ao terror, à violência e ao autoritarismo.3 

 A associação entre revolução/jacobinismo/participação popular e terror/violência/

autoritarismo se popularizou e foi retomada por diversos autores em suas análises de muitos outros 

processos históricos, como a revolução russa, o fascismo, os regimes autoritários da Europa ibérica 

e da América Latina, fazendo do revisionismo uma tradição intelectual que atravessa a história 

contemporânea.

2 COBBAN, Alfred. The social interpretation of the French Revolution. Cambridge: Cambridge Univ Press, 1964.
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 A tese exposta por Hannah Arendt e Raymond Aron sobre o totalitarismo, apesar de 

temporalmente anterior ao debate revisionista, influenciou muitos autores afinados com essa 

perspectiva. Tanto em “As origens do totalitarismo”de Arendt como em “O ópio do intelectuais” e 

“Totalitarismo, ditadura e autocracia” de Aron vê-se uma defesa da natureza revolucionária dos 

regimes totalitários, uma vez que observavam nesses regimes uma proposta de ruptura radical com 

o passado. Arendt afirma que o  totalitarismo almejava criar uma nova sociedade, um novo homem, 

um novo mundo e acima de tudo transformar radicalmente a própria natureza humana. D e s s e 

modo, os autores não viam o nazismo como uma filosofia política e um movimento conservador ou 

reacionário, que olhava pra trás e idolatra o passado. Ao contrário, esse projeto de sociedade olhava 

pra frente, tinha os olhos no futuro, era inovador em seu estilo, retórica e forma de fazer política e 

por isso, em sua visão, seria mais propriamente caracterizado como revolucionário.  

 Em “Da revolução”, Arendt considera revolucionária a mudança que inaugura um novo 

capítulo na história, um recomeçar. A chave está no significado de ruptura para Arendt, na forma 

pela qual a revolução instaura a descontinuidade entre o passado e o futuro. Na experiência 

francesa, a revolução se dissolve em terror. A entrada das massas e a emergência da questão social 

comprometeram a liberdade e a pluralidade, elemento central no exercício da política livre. A 

libertação da pobreza se torna mais importante que a liberdade política; o paradigma da igualdade 

social predomina sobre a diversidade e a divergência. Por isso revolução francesa é entendida como 

um projeto que desandou, ou melhor fracassou. Já a Revolução Americana, processo no qual o 

político predomina sobre o social, é para Arendt uma experiência histórica de maior sucesso, pois 

garantiu a liberdade, ou seja, trouxe a inovação política, ainda que não tenha conseguido criar 

espaços para o pleno exercício do fazer político. 

 O que Arendt e Aron nos apresentam de fundo é uma nova concepção da ideia de revolução, 

um novo conceito, ancorado em transformações de ordem política, cultural e mental, 

superestruturais. As bases sociais da dominação capitalista permanecem inalteradas; os grupos que 

exercem direção e domínio econômico e político permanecem no poder e seus interesses não são 

ameaçados. O fascismo abriu muitas portas ao grande capital, em especial ao setor financeiro e às 

grandes indústrias petroquímicas. Assim, o sentido de revolução para Aron e Arendt é bastante 

diferente daquele usado por autores do campo da esquerda, entendendo que transformações 

profundas à nível superpestrutural são já por demais radicais, portanto revolucionárias. Como então 

definir projetos e processos que promovem transformações profundas e estruturais? Para esses 

autores, literalmente, não há palavras. 



 Esse horizonte do fascismo como movimento e regime social revolucionário será um 

primeiro elemento resgatado pelo revisionismo. Além dele, podemos ainda destacar um segundo 

horizonte que está contido na tese do totalitarismo: a construção do consenso em torno do regime. 

Essa será uma outra problemática resgatada e resignificada pelo revisionismo em um debate ainda 

mais recente.

 Vejamos como a problemática do consenso aparece em Arendt. Segundo a filósofa, uma 

transformação de tal magnitude, como observada nos regimes totalitários, está ancorada em um 

forte consentimento das massas, um conjunto social amorfo que estabelece uma relação simbiótica 

com um líder salvacionista e onipresente. A questão de fundo aqui é como esse consenso é 

construído, qual a sua base. 

 Para Arendt, o totalitarismo é um fenômeno da sociedade de massas, fruto de um processo 

gradativo de isolamento e desarraigamento do homem público, do cidadão, persona cívica e 

política, que se inicia com a Revolução Industrial, se aprofunda com o imperialismo e finalmente, 

se torna crítico com a crise do entreguerras. O homem-massa é um homem atormentado pela 

solidão, fundamento para o terror. O totalitarismo promove a morte em suas variadas dimensões, a 

começar pela morte cívica e jurídica, seguida da morte social e física. As primeiras são 

experimentadas por todos os habitantes, perseguidos ou não, e refere-se à destruição dos direitos 

civis básicos de livre expressão, participação, organização e manifestação política, direito de defesa, 

direito original de existência de uma Constituição. As mortes social e física tocam mais diretamente 

os perseguidos, pois envolvem o direito à inserção social e profissional e o direito mais básico de 

todos, o direito à vida, à existência.

 Pode-se pensar que consenso das massas tenha emergido do desespero gerado pela crise 

somado à utilização criativa da propaganda e dos meios de comunicação, seduzindo uma população 

fragilizada e afeita ao racismo. Ou ainda que o consentimento fosse filho do medo, derivado das 

formas de organização do Estado e da polícia incutindo o terror nas massas. Em Arendt tudo isso 

contribuiu de fato, mas o fator decisivo é um consentimento mecânico, advindo daquele sentimento 

de isolamento profundo, de falta de perspectiva e entendimento da conexão com a comunidade 

política e com o outro de forma geral. A exacerbação e vivência da morte em tantos sentidos fez 

desse homem um impotente, um morto-vivo; morto no pensar, morto no agir, conectado apenas com 

o regime, que dá sentido à sua existência. Como podemos perceber, para Arendt, o consentimento 

não é ativo, seu fundamento não é a prática da persuasão, o convencer; nem fruto do medo. Para 

ela, “o livre consentimento é um obstáculo ao domínio total, como o é a livre oposição.”4 É sim 

4 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia das letras, 1989.p.502.



uma construção do regime, mas uma construção em cima de um desespero humano latente, a 

solidão da massa, visando fortalecer a anestesia social mais que qualquer coisa. 

 Para além do bastante controverso conceito de massa, a proposta de Arendt para entender o 

consenso desarma os homens de seu papel de sujeitos da história. Quem são os artífices dessa 

história? Certamente não as massas; homens-massa não fazem história, são levados por ela. 

Retirado o protagonismo da massa, dos homens comuns, dos setores populares e boa parte das 

camadas médias, resta o Estado, atuando como sujeito, e os grandes homens, fortes visionários que 

conseguiriam escapar às prisões da solidão da modernidade. Uma história de grandes homens e seus 

grandes feitos.

 O primeiro conjunto de autores que irá efetivamente caracterizar o fascismo como regime 

revolucionário serão os defensores da teoria do fascismo como terceira via, como sistema social 

alternativo tanto ao capitalismo quanto ao comunismo e fortemente baseado em aspectos 

socialmente agregadores como nação e raça. Tal perspectiva se insere no debate sobre a ideologia 

do fascismo, se este teria ou não ideologia própria, se seria uma vertente autoritária do capitalismo 

ou algo completamente novo em termos de pensamento e prática social.

Três expoentes dessa interpretação, os sociólogos norte-americanos Seymor Martin Lipset, 

Nathaniel Stone Preston e o historiador inglês G. D. H. Cole, tendem a concordar e desenvolver os 

aspectos de ineditismo do fascismo, reconfigurando e se apropriando até mesmo de conceitos 

clássicos como o de revolução, com o fim de acentuar o caráter de mudança e transformação trazido 

em seu bojo. A verdadeira revolução era, portanto, a revolução conservadora5, autenticamente 

nacionalista posto que verdadeiramente comprometida com a sociedade como um todo e não apenas 

com sua parte dita subordinada ou dominada. A revolução conservadora seria a única em condições 

de superar os conflitos e contradições exacerbados pelo liberalismo e, em última instância, por 

aquelas outras revoluções, a burguesa e a socialista. Segundo essa interpretação, revoluções em 

nome da democracia, maior e mais ampla participação política teriam estimulado os conflitos, ao 

invés de resolvê-los, e consequentemente levado a sociedade à decadência. Consistiriam, portanto, 

em falsas revoluções.

5 Segundo Klemens Von Klemperer, o conceito de revolução conservadora, uma expressão criada por Thomas Mann, 
nos anos 20, apesar de paradoxal, tornou-se mais conhecido a partir da alocução de Hugo Von Hofmannsthal aos 
estudantes Munich, em 1927, em louvor de um movimento reacionário contras as repercussões do Renascimento e da 
Reforma na Europa Moderna. Os representantes principais dessa revolução conservadora foram Moeller van den Bruck, 
Oswald Spengler e Ernest Junger. Trata-se de um movimento negativo, cuja característica principal é a política do 
desespero cultural, como a denominou Fritz Stern, mediatizada pelo medo em face da modernidade e do comunismo. 
Apesar de ligados entre si, o nacional-socialismo e a revolução conservadora constituem movimentos distintos 
historicamente. Citação retirada de: FALCON, Francisco José Calazans. Fascismo: novas e antigas idéias. In: 
PARADA, Maurício (org). Fascismo: conceitos e experiências. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.p.22.



Ao pautar suas análises muitas vezes nos discursos de época, ou seja, nos discursos do 

fascismo sobre si mesmo, Lipset, Preston e Cole acabaram por limitar o conteúdo de análise das 

fontes com as quais trabalhavam. Em nome da terceira via, não levaram em conta aspectos típicos 

do capitalismo como relações de dominação de classe, extração da mais-valia, produção voltada 

para eficiência e para o lucro etc. Impera a força do discurso incutido na fonte, como se este fosse 

tão forte que suprimisse a possibilidade de análise sobre ele. Baseado no que dizem os próprios 

fascistas, os autores concluem que o anticapitalismo seria uma realidade e que também não haveria 

opressão nem exploração. A esse respeito concordamos com Marx quando afirma que, para se 

entender uma época, não basta atentar ao que os homens dizem de si mesmos e de seu mundo, é 

preciso considerar também suas práticas, a ação social. O discurso não escusa a análise e isso não 

quer dizer de modo algum que não se deva dar valor ao discurso ou que tomamos os oradores, as 

testemunhas de seu tempo, por oportunistas ou hipócritas.

 Ao final década de 1970 e com larga expansão durante os anos 1980 e 1990, o debate sobre 

o caráter dos regimes fascistas direcionou-se para o campo da cultura. Nesse período começaram a 

surgir uma série de trabalhos, apontando para os “limites” de uma historiografia “tradicional” sobre 

os fascismos, demasiadamente centrada nas transformações políticas, no contexto do pós-guerra e 

na crise do capitalismo liberal. Um conjunto cada vez maior de pesquisadores, dentre os quais 

destacamos Emilio Gentile, George Mosse e Zeev Sternhell, entende que esses aspectos não são 

suficientes para explicar o fenômeno fascista e reforçam a importância da cultura, das 

representações e práticas simbólicas, dos mitos e do imaginário coletivo para construção do 

movimento e vitória do regime. 

 Abordagens culturais do fascismo não são exatamente tão recentes quanto anunciam os 

novos autores da renovação cultural. Trabalhos como “A psicologia de massas do fascismo” de 

Wilhem Reich, “Fascismo e Grande Capital” de Daniel Guerin e “Medo à Liberdade” de Erich 

Fromm foram os pioneiros nesse campo ainda na década de 1930. Reich estabelece um complexo 

diálogo entre Marx e Freud para entender o comportamento das massas na Alemanha nazista, 

atribuindo a vitória do fascismo a conflitos psicosociais derivados de repressões impostas pela 

civilização burguesa e da introjeção de uma concepção mecanicista de vida. Fromm parte de um 

estudo sobre a condição do indivíduo na moderna sociedade capitalista para desvendar um quadro 

de enfraquecimento do senso de pertencimento a uma comunidade. Rompidos os vínculos primários 

que traziam segurança ao indivíduo, sentimentos de solidão e impotência levariam o homem 

moderno a se entregar a mecanismos de fuga como forma de superação de sua condição. Guerin 

enfatiza que para além da relação crucial entre o regime e grande capital, o sucesso do fascismo está 



na política do espetáculo, nos aspectos simbólicos, linguísticos e na mística fascista, centrais na 

mobilização e excitação dos setores populares.6  Todavia, os estudos culturais sobre fascismo só 

vieram a se popularizar  recentemente.

 O trio de autores citado acima é representativo de uma historiografia recente que se destaca 

não apenas por popularizar a abordagem cultural, mas por produzi-la a partir de um referencial 

conservador, o revisionismo. De forma geral, todos vão enfatizar a natureza moderna e 

revolucionária do fascismo, reaquecendo a hipótese do ineditismo da experiência fascista visto nas 

teses do totalitarismo e na tese da terceira via. Essa revolução, contudo, seria uma revolução 

conservadora e teria suas raízes num movimento cultural de revolta e desilusão com a modernidade 

que tomou a Europa em fins do XIX. Além disso, os três irão se dedicar ao estudo dos elementos 

ideológicos, suas origens, influências e o fascínio exercido pelos símbolos e representações do 

fascismo no imaginário coletivo. A interação complexa entre a ideia de revolução conservadora, 

nacionalismo agressivo e o uso eficiente da máquina cultural garantiu apoio popular, cimentou o 

consenso, fazendo do fascismo um movimento de massa.

 Mosse é o primeiro a desenvolver a fundo o argumento em torno da crítica à modernidade e 

estende-la até o fascismo. O autor se dedica ao estudo do caso alemão, procurando entender os 

caminhos de formação de um movimento de massa articulado aos objetivos do Estado nazista. 

Resgatando Gustave Le Bon, Mosse afirma que a revolta e o desespero das massas têm de ser 

domados, controlados e redirecionados para uma ação positiva, caso contrário a sociedade poderia 

se perder no caos e em explosões de violência desordenada. Esse papel é cumprido pelo processo de 

nacionalização das massas, expresso por um conjunto de ritos e símbolos, celebrações, hinos e 

bandeiras. “Essas são as técnicas que foram usadas para domar a revolução e que fizeram do 

fascismo... uma nova religião”, uma religião civil.7 

 O fascismo faz renascer o conservadorismo das massas, reascendendo a busca pelas 

tradições nacionais, pela restauração de ligações pessoais, gradativamente fragmentadas na 

modernidade, e pela necessidade de pertencimento a um grupo. Nesse sentido, Mosse considera  o 

movimento vitorioso, único e revolucionário em sua capacidade de mobilização, sedução e 

excitação das massas; em restaurar a dignidade do indivíduo, integrando-o de forma controlada e 

segura a uma coletividade, seja das Volk, a raça ou a nação; em criar uma visão orgânica do mundo. 

6 REICH, Wilhelm. A psicologia das massas do fascismo. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
GUERIN, Daniel. Fascismo y gran capital. Madri: Fundamentos, 1973.
FROMM, Erich. Medo à liberdade. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.

7 MOSSE, George. The Genesis of fascism. Journal of Contemporary history. vol 1, n.1, 1966.p.17.



 Emilio Gentile, por sua vez, volta sua atenção para o caso italiano e segue um caminho 

parecido com de Mosse no que toca a discussão sobre a crise da modernidade. Segundo Gentile, 

mito e organização foram componentes fundamentais da política de massa do fascismo, dois 

aspectos complementares, indissolúveis e acima de tudo relacionados a uma longa tradição da 

cultura política italiana e europeia, que remonta à modernidade. Antes mesmo da eclosão da Grande 

Guerra, diversas regiões da Europa presenciaram a emergência de movimentos políticos e culturais 

de contestação da modernidade, em especial seu caráter racional, mecanicista, liberal e burguês. Na 

Itália, dois expoentes desse movimento foram o futurismo e os nacionalistas em torno da revista La 

Voce. Esses jovens artistas e intelectuais compartilhavam a visão de que a Italia deveria exercer 

mais ativo na vida europeia, e de fato, estava destinada a cumprir uma missão civilizadora na 

história do século XX. Deriva daí seu ímpeto em ver nascer o “novo italiano”, produto de um 

processo de regeneração moral, cultural e política. 

 O fascismo, segundo Gentile, se nutre desses ideais, se apropriando de elementos 

tradicionais, em especial o culto a ação, a disposição à violência, a intolerância ao dissenso, o 

desejo pelo novo, desdém pela tradição e a glorificação da juventude, e agregando-os ao seu 

conjunto cultural e ideológico. Assim como os futuristas e nacionalistas, o fascismo também 

envisionava um “novo homem” e Mussolini acreditava que este só surgiria através da disciplina e 

da pedagogia, transformando o caráter, a mentalidade e os sentimentos do homens. 

 As sociedades almejadas pelos dois movimentos, contudo, são bastante diversas. A 

revolução dos nacionalistas visava produzir homens livres, mestres do seu destino, homens 

empoderados de autonomia e responsabilidade. A revolução fascista “sacrificou a liberdade dos 

italianos no altar da política, em nome do primado absoluto do Estado totalitário”8e fez dos homens 

instrumento do Estado. E isso foi conseguido porque aqui também o fascismo é entendido como 

uma religião política. O regime se coloca e é visto como uma instituição sagrada a ser cultuada por 

todos; com mitos, símbolos e mártires, aos quais todos devem reverência. Ao centro de tudo está o 

Duce, o mito vivo, um semi-deus cultuado pelas massas.

 Tudo isso contribui para a formação do caráter inovador e revolucionário do fascismo. 

Entretanto, não bastasse a argumentação em torno da reconfiguração de elementos culturais e do 

uso sofisticado dos meio de comunicação na construção do modernismo totalitário, Gentile reforça 

a tese do fascismo como movimento e regime revolucionário devido a sua estratégia metodológica, 

que, assim como os autores da terceira via, transforma em argumento o próprio discurso dos atores 

sociais da época.

8 GENTILE, Emilio. The struggle for modernity: nationalism, futurism and fascism. London: Praeger, 2003. p.87



Nos anos 1930, o fascismo vociferava que sua ideologia e sistema político eram os únicos capazes de fazer a 
civilização ocidental superar a crise da democracia liberal, a crise do capitalismo e a ameaça do bolchevismo. 
Prometia reintegrar o indivíduo à comunidade, libertando-o d alienação e do materialismo da sociedade 
capitalista,  sem abolir a estrutura de classe e as funções hierárquicas. A utopia fascista totalitária prometia 
conciliar tradição e modernidade, ordem e mudança, comunidade nacional e estrutura de classe.

Desse modo, os fascistas tinham a  ambição de conseguir regenerar a nação por uma revolução antropológica 
que objetivava penetrar todos os aspectos da vida individual e coletiva, os costumes e o caráter de forma a 
forjar novos italianos e construir uma nova civilização.9

 As abordagens de Mosse e Gentile, ao resgatar a velha hipótese do caráter revolucionário do 

fascismo, fortalece uma tradição do pensamento político que insiste em apontar para um conceito de 

revolução despido de transformações estruturais. Mais do que estudos sobre os fundamentos 

culturais do fascismo e a relação desse fenômeno com uma problemática europeia comum - a crise 

da modernidade e a busca desesperada de massas desconectadas da vida por uma alternativa - o que 

esses autores nos trazem é o reforço da falta de alternativa. Em tempos sombrios de crise, mesmo 

crises profundas que evidenciam desgastes paradigmáticos, o que nos resta são reformas dentro do 

sistema, seja nas formas mais humanizadas das políticas inclusivas e de bem-estar ou nas mais 

cruéis e excludentes do fascismo.

 Outra implicação política contida na tese de Mosse e Gentile é ideia impressa no binômio 

líder-massa. É bastante interessante o esforço feito pelos autores em revelar a mística em torno do 

fascismo, a forma como era construído o discurso do regime, as estratégias simbólicas e imagéticas 

utilizadas para construir consenso. Essa faceta fora realmente porco abordada pela historiografia e 

eram necessários mais estudos nesse campo. Contudo, sua conclusão de que a massa precisava ser 

guiada, ser levada à salvação, retira dos homens todo o poder de agentes da história e parte do 

pressuposto que todos partilham dos mesmos anseios e das mesmas ideias; têm as mesmas 

necessidades e sonhos. Na abordagem culturalista não há espaço para divergência, dissenso e 

oposição. Mesmo porque o conceito de massa consiste em uma unidade amorfa e não comporta 

estraficações de espécie alguma.  

  O outro conjunto de abordagens revisionistas que vamos apresentar surgiu mais 

recentemente, datando de meados dos anos 1980, e concentrando-se na problemática do consenso. 

É inegável que os regimes fascistas tinham respaldo de uma parcela significativa da sociedade, que 

incluía boa parte do empresariado, os setores médios e, inclusive, parte dos setores populares. Essa 

realidade espinhosa, para a qual muitas vezes tendemos a fechar os olhos, não pode ser ignorada. 

Acreditamos ser fundamental e urgente tocar nessa ferida e discutir a questão do consentimento a 

regimes truculentos e autoritários.

9 Idem.p.86.



 Levados por essa mesma preocupação, um conjunto de intelectuais europeus começou a se 

debruçar sobre o silêncio em torno do colaboracionismo francês em Vichy e do apoio da sociedade 

civil alemã ao nazismo10. Muitos deles passaram a defender a hipótese de que se formara um amplo 

consenso social em torno das propostas e métodos fascistas, o que garantiu a sustentação do regime. 

Um conceito de consenso atravessado por matizes, que vão do ativismo militante, à indiferença e ao 

conformismo derrotista; um conceito ancorado na ideia de “zona cinzenta”, proposta inicialmente 

por Primo Levi e usada por Pierre Labourie para investigar as diversas dimensões de 

colaboracionismo e resistência em Vichy. A base solidificadora desse consenso, por sua vez, estaria 

numa cultura política autoritária, da qual a experiência fascista seria mais um capítulo de uma 

história marcada pelo autoritarismo.

 A pesquisa desenvolvida por Robert Gellately  consiste em entender como um regime 

marcado por tamanho autoritarismo, violência e brutalidade se manteve por tantos anos; até que 

ponto os alemães sabiam sobre as perseguições, as arbitrariedades da polícia secreta e os campos. 

Sua corajosa hipótese é que os alemães sabiam de tudo e apoiavam voluntaria e militantemente o 

regime e seu líder supremo, Hitler. Gellately apresenta um trabalho de pesquisa denso, apresentando 

documentos do Partido Nazista, da Polícia Secreta (SS), da Polícia Criminal (Kripo), testemunhos e 

jornais, demonstrando que “os alemães em geral se revelavam orgulhosos e contentes por Hitler e 

seus asseclas estarem afastando certos tipos de pessoas que não se encaixavam ou que eram 

consideradas “outsiders”, “antissociais”, “bocas inúteis” ou “criminosas”.11 

! Como podemos perceber, a explicação para sustentação, permanência e força do regime é 

buscada na anuência e no consentimento ativo da sociedade, ainda que o autor não descarte o papel 

da repressão. A repressão, contudo, fica restrita ao inimigos da nação, aos perseguidos, como se o  

restante dos alemães não tivesse sofrido repressões nem tivesse tido seus direitos violados. Logo no 

início da introdução o autor chega afirmar que a “coerção e o terror eram altamente seletivos e não 

se abateram de maneira universal sobre o povo alemão.”12  Em seguida, o autor menciona a 

10 BEDARIDA, François. L’histoire de la résistance: lectures d’hiers, chantier de demain. Vingtième Siècle. n.11, juillet-
septembre, 1986. 
LABORIE, Pierre. Os franceses do pensar-duplo. In: ROLLEMBERG, D; QUADRAT, S (orgs). A construção social 
dos regimes autoritários. vol.1. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 2010.
BROZSAT, Martin. The Hitler State  : the foundation and development of the internal structure of the Third Reich. 
London : Longman, 1981.
MOMMSEN, Hans. National Socialism: continuity and change. In: LAQUEUR, W. Fascism: a reader’s guide.  New 
York: Penguin Books, 1979.

11 GELLATELY, Robert. Apoiando Hitler: consentimento e coerção na Alemanha nazista. Rio de Janeiro: Record, 
2011.p.26.

12 Idem.p.22.



perseguição à lideranças sindicais, aos partidos de oposição e aqueles rotulados como antisociais 

(desempregados, moradores de rua, bêbados, prostitutas). Não fariam eles parte da sociedade? 

Estariam eles também consentindo com as medidas do regime? É de fato interessante apresentar um 

quadro de consenso e preocupação com a conquista do apoio social, que segundo Gellately  é 

contínuo até o fim da guerra, quando se extirpa da sociedade a oposição de forma aberta e brutal. 

Quem depois disso ousaria se manifestar?

 Pode-se argumentar que esses indivíduos, assim como os judeus, ciganos, homossexuais e 

deficientes físicos e mentais, não integravam a coletividade social mitificada no ideal do ariano e, 

portanto, não faziam parte da sociedade. Todavia, mesmo aqueles tidos como protótipo da perfeição 

pelo regime foram afetados. Arendt mostra bem como o terror e o medo atravessavam toda a vida 

social, pública e privada. Como apontado anteriormente, mesmo o ariano ideal teve seus direitos 

civis violados e cerceados, desde os mais básicos como o direito de ir e vir, até o fim liberdade de 

expressão e do direito de livre manifestação e organização. Com o endurecimento do regime o 

medo afeta a vida privada e a capacidade dos indivíduos de construir laços de confiança e 

solidariedade mesmo com seus parentes e amigos mais próximos. Sendo assim, não vejo como 

como a coerção e a violência podem ser seletivas, como afirma Gellately. Desigual, certamente, 

mas seletiva é uma conclusão unilateral e demasiadamente simplista. 

 Com respeito ao papel da oposição Gellately argumenta em termos quantitativos e afirma 

que a oposição bem como a tradição democrática da Alemanha era fraca e incosnsistente, não tendo 

conseguido criar raízes profundas, e, desse modo não postando real obstáculo à vitória de um novo 

regime autoritário. Aqui notamos uma influência da tese do Sonderweg, que explica a vitória do 

fascismo pela continuidade de estruturas políticas e mentais centralizadoras, executivos fortes e 

instituições altamente burocratizadas, bem como resquícios de uma cultura cavalheiresca, 

militarizada e hieraquizada. 

 Os autores que defendem essa tese, assim como Gellately, entendem que esse caminho 

peculiar à história da Alemanha foi o responsável pelo fracasso da República de Weimar e das 

propostas democráticas de sociedade. Ao analisar a situação política e cultural da história da 

Alemanha sob esse prisma, caímos inevitavelmente no fatalismo cultural. Como escapar às 

continuidades se elas estão impressas na cultura, no habitus de um povo? Além disso, os 

apreciadores do Sonderweg parecem esquecer do histórico de lutas dos partidos e organizações 

políticas em prol da ampliação dos direitos de participação política e melhora das condições de 

trabalho. Em suas análises o impacto social dos agentes da ruptura e da transformação, como a 

social-democracia, os lassalistas, Marx e Engels, Rosa Luxembrugo quase desaparece. 



! Nota-se ainda no trabalho de Gellately a tendência em falar da sociedade de forma difusa, 

como uma entidade amorfa, sem diferenciações, extratos ou classes. Melhor dizendo, esses espaços 

sociais particulares, os diferentes lugares de fala não são exatamente negados, mas, na visão desses 

autores, essas experiências diferenciadas não representam nenhuma influência na construção da 

opinião dos indivíduos. Assim, a problemática é constantemente apresentada em termos 

generalizantes do tipo, a sociedade consente, a sociedade legitima; “consenso de modo geral”; “a 

maioria das pessoas prontamente aceitou”; “o apoio do povo” e os grupos e manifestações da 

oposição aparecem como marginais, expressões fora da ordem, quase que como externos à 

sociedade.

! O que procuramos ponderar, primeiramente, é até que ponto os discursos de indivíduos 

isolados são representativos da “sociedade” como um todo? Não fariam os resistentes também parte 

da sociedade? Da mesma forma que encontramos demonstrações de apoio aos fascismos, 

encontramos também expressões de crítica e rechaço, vozes estas que não encontravam espaço em 

um ambiente de repressão, violência e medo. Nesse sentido, será que realmente podemos falar de 

consenso em um sentido tão amplo? Não pegar em armas ou se manifestar abertamente por medo é  

consentir? Não poderiam existir formas de resistência passiva? E, finalmente, até que ponto, Hitler 

e a políticas implementadas pelo fascismo efetivamente representavam os interesses desses setores 

todos?

 Outro elemento que poderíamos destacar para dimensionarmos melhor o nível de consenso é  

a necessidade de tamanho investimento em aparelhos de investigação e repressão. Se havia um 

consenso tão sólido e amplo como supõe o autor, se os “inimigos da nação” eram poucos e 

pobremente articulados, para quê destinar tanto tempo, recursos humanos, logísticos e financeiros 

na construção de uma estrutura repressiva internacional como a observada na Alemanha e seus 

territórios conquistados? 

 Se a maioria não reagiu, não se organizou em um movimento de oposição em massa, como 

aponta sua pesquisa, cabe-nos indagar também sobre o impacto da repressão e da violência política 

na desestabilização dessas iniciativas, incutindo o medo na sociedade e desencorajando os cidadãos 

a manifestarem abertamente suas opiniões. Sentir-se acuado, paralisado pelo medo não é consentir. 

Uma sociedade atravessada pelo medo e pelo terror não  é uma sociedade em conformidade com o 

regime. 

 Como isso, não estou a defender que não houve margem de consenso, apenas coloco 

algumas ponderações para que possamos dimensionar o nível de consenso, não esquecendo a 



relevância de outros elementos como coerção, violência e autoritarismo nessa equação. Por mais 

que possamos identificar discursos de defesa e apoio ao regime em variados setores da sociedade, é  

preciso ir além dos discursos dos agentes da época e analisar até que ponto o regime realmente 

representava os interesses de todos esses grupos. Quem ganhou com o fascismo? Essa é uma outra 

questão espinhosa, para a qual também muitas vezes não queremos olhar, mas da qual também não 

podemos nos esquivar. Os grupos sociais não foram equivalentemente recompensados, não se 

beneficiaram na mesma proporção.

Tanto na Itália quanto na Alemanha são evidentes os vínculos estreitos entre Estado e o 

grande empresariado, particularmente o capital financeiro. A política econômica, apesar do 

princípio governante do avanço econômico coletivo da nação e posteriormente dos esforços de 

guerra, esteve intimamente ligada aos interesses desse setor, bem como ao de grandes trustes, dos 

quais os bancos eram importantes acionistas.  

Na Itália, durante a reestruturação do sistema tributário, entre 1925 e 1927, os impostos 

cobrados de diretores e administradores de S.A.s foram reduzidos à metade. Já os cobrados sobre 

capital investido no setor bancário e industrial tiveram redução de 10%.13  No ano de 1926, 

contavam com financiamento público o Banco di Napoli, Banco di Roma e o Banco di Sicilia, além 

do poderoso trust metalúrgico Ansal. Só este último obteve a esse tempo 400 milhões de liras, o que 

certamente possibilitou sua alçada a novos empreendimentos como indústria aeronaval e bélica. 

Para salvar da falência, durante a Depressão, bancos como Credito Italiano, Banco di Milano e 

Banca Commerciale, bem como os grupos industriais que dependiam da injeção dos acionistas 

bancários, Mussolini fundou três instituições com dinheiro do Tesouro: Sofindit  (1931), IMI (1931) 

e IRI (1933).14 

Na Alemanha, são igualmente estreitas as relações dos bancos e dos grandes monopólios 

com as políticas do Estado nazista. Só o Deutsche Bank detinha a diretoria de 40 empresas em 

1942. Herman Abs, um dos diretores do Deutsche Bank desde 1937, tornou-se não só o mais 

poderoso banqueiro alemão do pós-segunda guerra, como consultor financeiro de Konrad Adenauer 

em 1949.15  Grupos importantes como Volkswagen, Messerschmitt, Siemens, Krupp, IG Farben, 

Daimler-Benz, BMW, AEG, Heinkel e Steyer-Daimler-Puch tiveram seus lucros impulsionados 

durante o período, não somente devido aos incentivos do Estado, mas também pela redução dos 

13 GUERIN, Daniel. Fascism and Big Business. Cap. IX. Section 2. New York: Pathfinder Press, 2000.

14 Idem. Cap. IX. Section 5.

15 Red House Report/US Military Intelligence report EW-Pa 128. (7 November  1944). Acessado em 21 de fevereiro de 
2011. Disponível em: http://www.cuttingthroughthematrix.com/articles/Intelligence_Report_EW-Pa_128.html.

http://www.cuttingthroughthematrix.com/articles/Intelligence_Report_EW-Pa_128.html
http://www.cuttingthroughthematrix.com/articles/Intelligence_Report_EW-Pa_128.html


gastos com mão-de-obra, utilizando trabalho forçado de prisioneiros nos campos de concentração. 

A IG Farben - fruto da já poderosa fusão das empresas Basf, Bayer, Hoechst, Huels, Kalle, Castella 

e Agfa - tinha ainda a patente do gás Zyklon B, utilizado nos campos de concentração para 

exterminar prisioneiros.16

 

16  STACKELBERG, Roderick. A Alemanha de Hitler:origens, interpretações, legados. Cap.9. Rio de Janeiro: Imago, 
2002. CALVALCANTE, Ania. O trabalho forçado e a política de extermínio de ciganos durante o nazismo, 1938-1945. 
In: Anais XIX Encontro Regional de História: poder, violência e exclusão. ANPUH/SP. USP. 8-12 setembro,  2008. 
Acessado em 22 de dezembro de 2010. Disponível em: http://www.anpuhsp.org.br/downloads/CD%20XIX/PDF/
Autores%20e%20Artigos/Ania%20Cavalcante.pdf.  REENTS, Jürgen. O trabalho forçado no Estado nazista é conhecido 
há 50 anos. Neues Deutschland, 16 nov 1999. ROSE, Romani e WEISS, Walter.   Sinti und Roma im Dritten Reich: Das 
Program der Vernichtung durch Arbeit. Göttingen: Lamuv, 1991.
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