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RESUMO 
 

 

SILVA, Giuliana Monteiro. O caso do “Nazismo de Esquerda”: o uso do youtube como 

instrumento político para deslegitimação do conhecimento histórico. 2019. 40 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de História) 

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa 

de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

 

A presente análise se propõe examinar de que maneira o youtube tem sido utilizado como 

espaço político por pessoas que não possuem formação científica na área de história para 

deslegitimar o saber histórico em sala de aula tentando alterar narrativas que passaram pelo 

crivo do método cientifico. Busca-se interrogar suas consequências para o ensino de história e 

o impacto que tal prática provoca na sociedade. Neste sentido, será utilizado o caso da 

tentativa de associar o nazismo a um fenômeno de esquerda pelo youtuber Nando Moura, 

seguidor de Olavo de Carvalho considerado o grande “filósofo” da extrema direita (ambos 

sem formação acadêmica em história ou ciências humanas) e seu impacto na geração digital, 

questionando quais interesses políticos que norteiam a questão e como nós professores de 

história podemos desconstruir tal discurso em sala de aula e reforçar a importância do método 

científico. Foi examinado o papel da história pública no tocante à difusão do conhecimento 

para além da academia e a necessidade do diálogo entre sociedade e universidade, bem como 

a noção de Campo de Pierre Bourdieu na análise do mundo social por nos fornecer 

importantes ingredientes na estruturação deste estudo. 

 

 

 

 

 
Palavras-chave: Educação. Ensino de História. História Pública. Pós-verdade. Nazismo. 
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SILVA, Giuliana Monteiro. O caso do “Nazismo de Esquerda”: o uso do youtube 

como instrumento político para deslegitimação do conhecimento histórico. 2019. 40 f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

The present analysis aims to examine how youtube has been used as a political space by 

people who do not have scientific background in the area of history to delegitimize the 

historical knowledge in the classroom trying to change narratives that passed through 

the screen of the scientific method. It seeks to question its consequences for the teaching 

of history and the impact that such practice has on society. In this sense, the case of the 

attempt to associate Nazism with a phenomenon of the left by youtuber Nando Moura, 

follower of Olavo de Carvalho, considered the great "philosopher" of the extreme right 

(both without academic formation in history or human sciences) and his impact on the 

digital generation, questioning what political interests guide the issue and how we 

history teachers can deconstruct such discourse in the classroom and reinforce the 

importance of the scientific method. We examined the role of public history in the 

diffusion of knowledge beyond academia and the need for dialogue between society and 

university, as well as Pierre Bourdieu's notion of Field in the analysis of the social  

world for providing us with important ingredients in structuring this study . 
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SILVA, Giuliana Monteiro. O caso do “Nazismo de Esquerda”: o uso do youtube 

como instrumento político para deslegitimação do conhecimento histórico. 2019. 40 f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

 

El presente análisis se propone examinar de qué manera el youtube ha sido utilizado 

como espacio político por personas que no poseen formación científica en el área de 

historia para deslegitimar el saber histórico en el aula tratando de alterar las narraciones 

que pasaron por el cribado método científico. Se busca interrogar sus consecuencias 

para la enseñanza de la historia y el impacto que tal práctica provoca en la sociedad. En 

este sentido, se utilizará el caso del intento de asociar el nazismo a un fenómeno de 

izquierda por el youtuber Nando Moura, seguidor de Olavo de Carvalho considerado el 

gran "filósofo" de la extrema derecha (ambos sin formación académica en historia o 

ciencias humanas) el impacto en la generación digital, cuestionando qué intereses 

políticos que orientan la cuestión y cómo los profesores de historia podemos deconstruir 

tal discurso en el aula y reforzar la importancia del método científico. Se examinó el 

papel de la historia pública en cuanto a la difusión del conocimiento más allá de la 

academia y la necesidad del diálogo entre sociedad y universidad, así como la noción de 

Campo de Pierre Bourdieu en el análisis del mundo social por suministrar importantes 

ingredientes en la estructuración de este estudio . 

 

 

 

 

 

Palabras Chaves: Educación. Enseñanza de Historia. Historia Pública. Posterior a la 

verdade. Nazismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

O acesso às novas tecnologias tem sido central tanto na produção do conhecimento 

quanto na difusão dessa produção. Um assunto, um click e um leque de opções se abrem 

ampliando o acesso ao conhecimento. As ferramentas tecnológicas, para nós professores, 

também ofertaram a possibilidade de dinamizar a prática em sala de aula e interagir com os 

alunos a partir desses conhecimentos que sua geração aprendeu desde cedo a dominar. 

Também vimos à história pública ganhar projeção com vídeo-aulas no youtube, pois através 

de professores da área possibilitou o acesso de forma didática e descomplicada ao 

conhecimento histórico, tornando os conteúdos de história mais acessíveis à população em 

geral. 

Por outro lado, as novas tecnologias através do youtube e das redes sociais deram voz 

a todos aqueles que se dispuseram a ter voz. Isso tem seu lado positivo, pois o acesso aos 

diversos tipos de informação e opinião contribuiu para a democratização de pontos de vista 

sendo eles com embasamento científico ou não. No ensino de história e para nós professores 

de história, a grande questão que se coloca é até que ponto a abertura desse espaço pode ser 

instrumentalizado politicamente não apenas para difusão do conhecimento, mas para 

tendenciosamente se tentar alterar o conhecimento histórico. Dito de outro modo, a 

democratização de “opiniões” nas redes sociais tem permitido que pessoas que não possuem 

formação na área de história opinem sobre questões sobre as quais não possuem embasamento 

científico para tal e que não justificam metodologicamente seus argumentos. Tudo fica na 

esfera da opinião e o tom enérgico e muitas vezes agressivo da retórica dá o contorno de 

legitimação dos discursos que passam a ser absorvidos como verdadeiros. 

No mesmo espaço do youtube coexistem profissionais sérios, comprometidos com o 

conhecimento histórico como também pessoas que atuam politicamente para tentar alterar a 

narrativa histórica, principalmente se essa narrativa traz à tona elementos que confrontam sua 

bandeira política. Desde 2013 com as jornadas de junho1 e de maneira mais acentuada nas 

 
 

1 Os protestos no Brasil também conhecidos como “Manifestações dos 20 centavos”, foram várias manifestações 

populares por todo o país que inicialmente surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, 

principalmente nas principais capitais. O movimento abriu espaço para outras reivindicações nos anos 

posteriores dando contorno ao antipetismo e a ascensão da extrema direita ao poder. “Em 2014, no contexto da 

eleição presidencial, as ruas e as redes se polarizaram. O antipetismo era o fator de coesão dos verde-amarelos 
que, em 2015, pediram o impeachment de Dilma Rousseff se apropriando das mesmas ruas. Dilma é destituída, a 

Lava Jato avança” e Jair Bolsonaro, candidato da extrema direita assume a presidência eleito democraticamente. 

(https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no- 
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eleições de 2018, o Brasil tem vivenciado uma polarização ideológica entre direita e esquerda 

em que se busca explicar de forma generalista a sociedade por determinado ponto de vista. 

Percebe-se que a busca por justificar determinada bandeira política muitas vezes ignora que 

anterior às disputas políticas existe um conhecimento comprovado pelo rigor do método 

científico. Neste sentido, se evidencia principalmente por parte da extrema direita que se 

algum acontecimento passado mancha sua bandeira política opta-se por negá-lo e mais ainda, 

alterá-lo apesar da comprovação científica, como a questão do nazismo. Com isso a noção de 

verdade2 a qual cientistas buscam se aproximar em alguns momentos tem se perdido 

relegando o conhecimento a máxima “É minha opinião!” 

A presente análise se propõe examinar de que maneira o youtube tem sido utilizado 

como espaço político por pessoas que não possuem formação científica na área de história 

para deslegitimar o saber histórico em sala de aula, tentando alterar narrativas que passaram 

pelo crivo do método cientifico. Busca-se interrogar suas consequências para o ensino de 

história e o impacto que tal prática provoca na sociedade. Neste sentido, será utilizado o caso 

da tentativa de associar o nazismo a um fenômeno de esquerda pelo youtuber Nando Moura, 

seguidor de Olavo de Carvalho (ambos sem formação acadêmica em história ou ciências 

humanas)3 e seu impacto na geração digital, questionando quais interesses políticos que 

norteiam a questão e como nós professores de história podemos desconstruir tal discurso em 

sala de aula e reforçar a importância do método científico. Será examinado o papel da história 

pública no tocante à difusão do conhecimento para além da academia e a necessidade do 

diálogo entre sociedade e universidade, bem como a noção de “campo” de Pierre Bourdieu na 

análise do mundo social por nos fornecer importantes ingredientes na estruturação deste 

estudo. 

 

 

que-elas-deram). 
 

2 Na antiguidade, os filósofos apresentavam dois níveis de conhecimento: a doxa (senso comum) e a episteme 

(conhecimento racional). No século XVII através de experimentações de Galileu Galilei consolidou-se o que 

seria ciência hoje. Neste período discutia-se intensamente sobre o melhor método para se alcançar o 

“conhecimento verdadeiro”. Neste aspecto René Descartes afirmava que só a razão seria confiável, pois os 

sentidos poderiam nos enganar e cria o método racionalista (cartesiano) que consiste em uma série de 

procedimentos para melhor conduzir o pensamento. Outros filósofos como Francis Bacon e Thomas Hobbes 

criticavam apenas o uso da razão para a busca do conhecimento verdadeiro, e defendiam também o uso dos 

sentidos, pois esses nos permitem experimentar o mundo, cuja prática ficou conhecida como empirismo. É 

importante salientar que o empirismo não exclui o racionalismo. Da combinação dessas diferentes posições 

surgiu a ciência moderna, cuja diretriz foi dada pelo filósofo alemão Immanuel Kant que afirmava que o 

conhecimento é sempre algo produzido pela razão, mas que ela nunca é “pura”, pois depende dos dados obtidos 

pelos sentidos e por meio da experiência. (Gallo, 2016,p.41-48 adaptado). 
 

3 Ambos serão analisados mais adiante. 
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2 NATIVOS DIGITAIS E A ERA DA PÓS-VERDADE 

 
A partir da relação em sala de aula com adolescentes da rede pública estadual como 

professora de História, tem sido observada uma característica própria da atual geração: é 

muito conectada as mídias digitais, sendo bombardeada por informações, mas que pouco lê, 

pouco busca se informar para além da superficialidade das informações e consequentemente 

possui poucos elementos de criticidade, se tornando uma geração pouco propensa ao debate 

crítico e mais facilmente vulnerável à manipulações. 

É importante salientar, embora não seja o objeto deste estudo, que o reflexo dessa 

geração que não se informa com profundidade e não dispõe de elementos que fomentem um 

constante debate crítico está diretamente associado ao histórico de descaso com a educação 

pública de qualidade no Brasil, que deixa profundas lacunas na formação intelectual daqueles 

que dependem do sistema público educacional, isto é, a maior parte da população brasileira4. 

Essas lacunas, num contexto de facilidades tecnológicas, são facilmente preenchidas pelo 

senso comum, pelos discursos práticos e superficiais que se propõem ao uso de soluções 

simples para problemas coletivos complexos. Também é importante reiterar que também 

reside um viés de classe presente nos discursos políticos que buscam cooptar as massas 

vulneráveis intelectualmente no convencimento de narrativas que reforcem seu 

posicionamento enquanto classe hegemônica dentro da estrutura social. Por essa razão, o 

caráter político não pode ser descolado dessa análise. 

Colocadas as questões e saindo da esfera da rede pública estadual, o constante contato 

com as mídias digitais é uma prática muito presente na geração que nasceu a partir das 

décadas de 1980 e 1990, no bojo na sociedade digital marcada pelos avanços tecnológicos. 

Esse contexto originou o ‘nativo digital’, isto é, a criança que cresceu familiarizada com os 

meios digitais capaz de desempenhar diversas tarefas simultaneamente, interagindo com as 

mídias antigas e atuais (PRENSKY, 2001; COELHO, 2012). Buscar informações rápidas e 

também didáticas têm levado muitos alunos a buscarem as vídeo-aulas no youtube, a seguir os 

youtubers despojados que falam sobre todos os assuntos e muitas vezes começam a se 

alimentar por aquelas informações sem aprofundamento dos assuntos, sem analisar as fontes e 

nem considerar a formação daquele que ali vos fala. Isso tem se tornado muito comum. 

 
4 

Podemos destacar a falta de estrutura e recursos (sala de aula adequada, biblioteca com acervo amplo e 

atualizado, laboratórios de pesquisa, atividades culturais dentro e fora da escola, material didático, atendimento 

psicológico etc), condições de trabalho e salário aos profissionais de educação e incentivo à qualificação 

docente. 
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Contudo, a novidade tem sido os alunos utilizarem essas informações não apenas para tirar 

dúvidas, mas para questionar a produção do conhecimento histórico em sala de aula. Há uma 

distância entre o aluno apresentar dúvidas a partir de determinado vídeo que assistiu e entre 

utilizar o que assistiu para negar o conteúdo histórico trabalhado em sala. 

Eu vivi essa experiência através de um aluno de 9 ano que busca informar-se pelo 

youtube, seguindo a canais específicos como o do youtuber Nando Moura. Esse aluno, que 

pouco prestava atenção em minhas aulas e que analisa o mundo de forma maniqueísta entre 

esquerda e direita, levantou a questão de o nazismo ser de esquerda e mesmo já tendo tido 

aula sobre o assunto e lhe sendo explicado o porquê de o nazismo ser de extrema direita, o 

aluno apenas deu de ombros e deu uma resposta “malcriada” que gerou um clima complicado 

em sala pelos demais estudantes que entenderem, assim como eu, que aquela atitude foi 

desrespeitosa. Na aula seguinte abordei o tema da produção do conhecimento em sala, do 

método científico de pesquisa e que os conteúdos trabalhados em sala passam por todo esse 

processo. 

Se meu aluno mudou ou não de ideia, eu não sei, acho pouco provável, mas nesse dia 

ele se desculpou pelo ocorrido muito pressionado por seus colegas de turma. Ele continua 

sendo um seguidor de Nando Moura e pouco prestando atenção nas aulas de história, talvez 

por acreditar que sou uma professora-doutrinadora conforme observam os defensores do 

projeto escola sem partido, cujo Nando Moura e Olavo de Carvalho, são exemplos. A partir 

dessa experiência eu fui buscar as fontes que não somente esse aluno, mas também outros 

buscam se informar. Ao conversar com colegas de trabalho, alguns relataram já ter vivido 

experiência semelhante. 

Contudo, é possível observar que esse aluno tem refletido o momento social que o 

Brasil tem experimentado há alguns anos. Um projeto político cunhado pela extrema direita 

(atualmente no poder) que tem atacado aos professores de ciências humanas para desacreditar 

a produção do conhecimento próprio a essas áreas, buscando reduzi-las a esfera da “opinião”, 

desmerecendo todo processo de produção do conhecimento de séculos. Uma vez reduzido o 

conhecimento à “opinião”, qualquer pessoa possuiria propriedade para falar, defender e 

criticar qualquer assunto a partir de leituras superficiais e tendenciosas sobre os mesmos. 

A negação da história ou a crença em assuntos infundados remetem ao fenômeno 

conhecido como pós-verdade, onde apesar da comprovação científica as pessoas optam por 

acreditar naquilo que escolhem acreditar pautada por valores e crenças pessoais. Em 2016 
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diversos veículos de imprensa noticiaram a escolha do termo “Pós-verdade” (Post-truth) 

como a palavra do ano pelo dicionário britânico Oxford5. Sua escolha não teria sido pela 

utilização inusitada do termo, mas pela força que esse adquiriu muito impulsionado pela 

ocasião das eleições norte-americanas que conduziu Donald Trump ao poder nos Estados 

Unidos e ao plebiscito para a retirada do Reino Unido da União Europeia (Brexit), onde 

muitas notícias falsas circularam e foram absorvidas como verdade. 

Em matéria de janeiro de 2017, a revista Carta Capital apresenta uma matéria intitulada 

“A era da pós-verdade” também sinalizando a potencialização do termo e sua escolha pelo 

dicionário de Oxford que o definiu como “um adjetivo que se relaciona ou denota 

circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do 

que apelos à emoção e a crenças pessoais” (PRIOLLI, 2017, não paginado) e reitera, ainda 

segundo o Oxford, que: 

O termo foi empregado pela primeira vez em 1992 pelo dramaturgo sérvio- 

americano Steve Tesich, em um ensaio para a revista The Nation. Em 2004, o 

escritor norte-americano Ralph Keyes colocou-o no título de seu livro The 

Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. Mas quem 

mais contribuiu para a sua popularização mundial foi a revista The 

Economist, desde quando publicou, em setembro passado, o artigo “Arte da 

mentira”.6 (PRIOLLI, 2017, não paginado). 

 

 

Essa é uma importante questão para o conhecimento histórico e seu ensino, pois o 

método científico é desacreditado dando espaço a informações superficiais, distorcidas, 

muitas vezes infundadas e que gradativamente têm sido cristalizadas no senso comum como 

verdade. Isto é, o senso comum se converte em bom senso. Esse fenômeno traz um grande 

desafio aos professores e pesquisadores de História que é reafirmar a importância da produção 

do conhecimento diante de um cenário que busca deslegitimá-lo. 

Desta forma há uma apropriação de canais do youtube (e também das redes sociais 

como o facebook, instagram, twitter) não apenas para difusão do conhecimento, mas também 

como espaço político de desconstrução do conhecimento. É neste processo e na utilização 

desse espaço que tem viralizado as máximas: “Nazismo é de esquerda”, a “Ku Klux Klan é de 

esquerda”, a “Terra é plana”, “Não houve ditadura civil-militar no Brasil” ou “A ditadura só 

foi ruim para os baderneiros” entre outros, além de fake news que passaram a ser incorporados 

 

 
5 Forbes Brasil (16/11/2016); O Globo (16/11/2016);Estadão(16/11/2016) ; BBC (16/11/2016); El País 

(17/11/2016). 
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como verdade, como a existência do “kit gay”, por mais que seja indicado através de dados e 

relatos dos profissionais da educação a sua não existência 
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3 NARRATIVAS EXPLICATIVAS E A PÓS-VERDADE 

 
Cardoso (1997) observou que no curso do século XX foi vivenciada uma crise de 

civilização que teceu terreno para que matrizes explicativas em nível macro fossem criticadas 

por não darem conta de pautas específicas. 

 
No século XX há um deslocamento de paradigma cuja fase decisiva foi 1968-1989, 

onde houve a vitória do corte interpretativo de origem alemã sobre a francesa. Isso 

coloca fim as visões de mundo inauguradas com o Renascimento e intensificadas 

com o Iluminismo. Inaugurando no final do século XX a pós-modernidade. 

(CARDOSO;1997, p.21) 

 

Em termos temporais, o período de 1968-1989 compreende a crise do Estado de Bem 

Estar Social e o fim da Guerra Fria. Sob a ameaça do espectro do comunismo que já rondava a 

Europa no século XIX e no bojo da sociedade liberal inaugurada com a Revolução Francesa, 

houve o que Eric Hobsbawn em a “Era da Revoluções” chama de continuidade da Revolução 

Francesa com as Revoluções de 1820,1830 e 1848 forjando uma classe trabalhadora mais 

consciente de seu papel. Já no século XX com as consequências das grandes guerras e 

posteriormente com a da Guerra Fria e a ameaça eminente do comunismo, os governos 

liberais cederam direitos que possibilitaram melhores condições de vida a classe trabalhadora. 

Quando acabou a Guerra Fria e com ela a ameaça comunista, esse Bem Estar Social 

conquistado passa a ser gradativamente desmantelado e alavancado como política através do 

neoliberalismo. Isso gerou o que Cardoso (1997) apontou como “crise de civilização” e na 

história e nas ciências humanas se tendeu a uma polarização entre o paradigma moderno ou 

iluminista (macro-teórico) e pós-moderno (micro-teórico). 

Com a emergência do paradigma pós-moderno, as meta-narrativas, como o marxismo 

que surgiu no bojo do paradigma iluminista, passam a ser duramente questionados e foi 

defendida a questão dos “lugares de onde se fala” que não tinham espaço dentro das meta- 

narrativas. 

Com efeito, para J.F. Lyotard, o pós-modernismo se caracteriza pela “morte dos 

centros” e pela “incredulidade em relação às metanarrativas”. O primeiro ponto, se 

aplicado à história-disciplina, levaria a afirmar que os pretensos centros (entenda-se: 
lugares de onde se fala) a partir dos quais se afirmariam as diversas posturas diante 

da mesma não são legítimos ou naturais, mas sim ficções arbitrárias e passageiras, 

articuladoras de interesses que não são universais: são sempre particulares, relativos 

a grupos restritos e socialmente hierarquizados de poder (em outras palavras: não há 

História; há histórias “de” e “para” os grupos em questão). (...) O segundo ponto 

significa que, no mundo em que agora vivemos, qualquer “metadiscurso”, qualquer 

teoria global, tornou-se impossível de sustentar devido ao colapso da crença nos 

valores de todo tipo e em sua hierarquização como sendo universais, o que  

explicaria o assumido niilismo intelectual contemporâneo, com seu relativismo 

absoluto e sua convicção de que o conhecimento se reduz a processos de semiose e 
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interpretação (hermenêutica) impossíveis de ser hierarquizados de algum modo que 

possa pretender ao consenso. O segundo aspecto básico consiste em, a partir do 

anterior, afirmar ser desejável, no campo do humano ou social, levar-se em conta o 

papel dos indivíduos e dos pequenos grupos, com seus respectivos planos, 

consciências, representações (imaginário), crenças, valores, desejos. (CARDOSO; 

1997 p. 39-41) 

 

Questionamos se a partir desta abertura para todas as narrativas (algumas 

reconhecidamente de pauta urgente como a questão do racismo, machismo, por exemplo) 

também não possibilitou o surgimento da narrativa da pós-verdade, pois todas as narrativas 

seriam possíveis inclusive acreditar em que quiser, pois se expressa uma “opinião” sobre 

determinado assunto, mesmo este tendo como exigência o caráter científico. Esta é uma 

questão que necessita de profundo estudo, mas foi um questionamento levantado no curso 

desta pesquisa. 
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4 HISTÓRIA PÚBLICA E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 
 

Em dossiê sobre História Pública organizado por Claudia Affonso e Sônia Wanderley 

na ‘Revista Transversos’, Carvalho (2016) em artigo sobre História Pública e Redes Sociais 

observa que o termo assume distintas definições. Para os autores norte-americanos é pensada 

a atuação do historiador fora da universidade (museus, arquivos, mídias, órgãos 

governamentais entre outros). Já os ingleses privilegiam a desconstrução da forma como são 

elaboradas as representações do passado (CARVALHO, 2016). 

A história pública no Brasil tem adquirido importante dimensão, ela assimila as noções 

norte-americana e inglesa possibilitando repensar o papel do historiador, ou seja, pensar a 

necessidade de interação do conhecimento para além da universidade. Privilegia a história 

construída na interação coletiva sem comprometer o caráter científico. Na apresentação da 

obra “Introdução a História Pública” as historiadoras Juniele Rabêlo de Almeida e Martha 

Ravoi pautam a perspectiva na democratização da história e trazem uma noção do papel 

esperado desse campo historiográfico recente no Brasil. 

 
A história pública é uma possibilidade não apenas de conservação e 

divulgação da história, mas de construção de um conhecimento 

pluridisciplinar atento aos processos sociais, às suas mudanças e tensões. 

Num esforço colaborativo, ela pode valorizar o passado para além da 

academia; pode democratizar a história sem perder a seriedade ou o poder de 

análise. Nesse sentido, a história pública pode ser definida como um ato de 

“abrir portas e não de construir muros” […] (ALMEIDA E ROVAI; 2011. p. 

07). 

 

Privilegiando as redes sociais, onde o youtube está inserido, a divulgação científica 

ganha eco nesses espaços por atingir milhões de pessoas e possibilitar a democratização da 

história, pois ao compartilhar o conhecimento se contribui para a formação de uma sociedade 

mais crítica e atuante. O diálogo entre sociedade e universidade é central na construção da 

cidadania, pois uma universidade que dialoga apenas junto a seus pares se isola e deixa de 

cumprir seu a papel social, correndo o risco de não ter reconhecida sua importância na 

sociedade. 

A presença de historiadores nas redes sociais também cumpre o papel de zelar pelo 

saber histórico visto que esses espaços também são inundados por conteúdos incompletos de 

baixa qualidade, imprecisos e também falsos (CARVALHO, 2016). O comprometimento  

com o saber histórico é fundamental para combater elementos falaciosos e que também utiliza 
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de má fé a narrativa histórica. A História Pública cumpre um duplo papel: a divulgação 

científica e o combate aos conteúdos sem comprometimento científico. 



21 
 

 

 

 

5 A DISPUTA DE NARRATIVAS E O CAMPO CIENTÍFICO. 

 
 

No calor da polarização ideológica experimentada pelo Brasil temos verificado uma 

disputa de narrativas históricas como, por exemplo, de que não houve ditadura civil-militar no 

Brasil ou que no caso de ela ter acontecido, ela não foi ruim; que a escravidão não era algo tão 

absurdo, pois na África já havia escravidão e também, do foco de nossa análise, de que o 

nazismo foi um fenômeno de esquerda e não de extrema direita. Diante dessas questões que 

foram tão estudadas dentro e fora do Brasil tem sido necessário reforçar a importância do 

método científico próprio ao conhecimento acadêmico. 

A disputa de narrativas está associada à disputa de posição por agentes dentro do mundo 

social e no caso de nossa análise, dentro do campo científico. Bourdieu (1989) nos fornece 

ingredientes para essa compreensão. Em sua obra “O poder simbólico”, o autor observa que o 

mundo social é composto por diversos ‘Campos’ (científico, econômico, político, esportivo, 

etc). O campo se fundamenta na circulação de um capital simbólico (intelectual, econômico, 

social, cultural) reconhecido pelos agentes que disputam posição nesse campo, ou seja, cada 

campo é caracterizado pelo capital inerente a ele e reconhecido pelos agentes presentes nesse 

campo. A acumulação desse capital pode levar determinado agente a obter hegemonia dentro 

desse campo, dito de outro modo, o campo é o local das manifestações de relação de poder. 

Bourdieu (1989) observa que o capital econômico é um capital de suma importância, 

pois ele possibilita o acesso a outros capitais como o cultural e social. No caso do campo 

científico, o capital intelectual e consequentemente cultural é central, os agentes nesse campo 

reconhecem hierarquicamente aqueles com acúmulo desses capitais. A não obtenção de tais 

capitais faz com que o agente não seja reconhecido pelo campo científico, pois nesse campo 

se preza a formação acadêmica, acúmulo de leituras, pesquisas que atribuem autoridade ao 

determinado agente para ser porta voz desse campo. Por essa razão, o saber histórico inserido 

no campo científico, não poder se restringir à esfera de opinião, precisa ser comprovado 

cientificamente e reconhecido pelos agentes do campo científico. Qualquer agente que se 

propõe a questionar determinado conhecimento deverá dispor do capital exigido pelo campo 

científico comprovar sua ideia, como muitas vezes acontece dentro desse campo. A história 

não é estática, ela está em constante revisão, o conhecimento está sujeito a outros olhares, mas 

precisa ser comprovado cientificamente. 

A narrativa histórica sem passar por esse rigor não é reconhecida. Isso acontece 

atualmente com Olavo de Carvalho que tem se apresentado como um importante intelectual 
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para a extrema direita, com vários vídeos no youtube e alguns livros publicados. Seu discurso 

não possui reconhecimento acadêmico, mas há muitos seguidores inseridos na lógica da pós- 

verdade que seguem suas ideias como alguns membros do atual governo, inclusive o próprio 

presidente. 

Mas por que o discurso de Olavo de Carvalho, inclusive de o nazismo ser de esquerda, 

não possui reconhecimento no campo científico? Pesquisando sua formação acadêmica na 

internet não foi encontrado seu ‘currículo lattes’ que é uma plataforma que disponibiliza 

currículos online, muito utilizado para que as pessoas tenham acesso a formação e produção 

acadêmica daqueles inseridos neste campo. O que foi encontrado foi uma informação no 

Wikipédia (2019, não paginado) assim definida: 

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho é escritor, conferencista, ensaísta, 

jornalista e filósofo autodidata brasileiro. É um dos principais representantes 

do conservadorismo brasileiro. Em sua juventude foi militante comunista, 

inclusive sendo membro do Partido Comunista Brasileiro de 1966 a 1968, 

tendo feito oposição durante todo regime militar, mas posteriormente 
decepcionou-se com a ideologia e tornou-se anticomunista convicto. Olavo 

foi astrólogo antes de se dedicar a filosofia, colaborando com o primeiro 

curso de extensão universitária em astrologia da PUC-SP em 1979 oferecido 

a formandos de psicologia. 

 
 

As formações apontadas são consideradas autodidatas, ou seja, Olavo de Carvalho não 

possui formação reconhecida pelo campo científico, mas seu discurso tem feito eco em alguns 

setores, sendo considerado um importante intelectual inclusive por membros do governo. Essa 

é uma questão preocupante no tocante ao conhecimento científico, pois todo processo da 

formação do conhecimento tem sido ignorado, além de ser declarado um aberto ataque ao que 

se produz no campo científico. Neste aspecto a falta de conhecimento, o desinteresse em 

buscá-lo de fato e a era da pós-verdade tem projetado discursos sem embasamento científico. 

Não estamos dizendo com isso que Olavo de Carvalho não possui nenhum tipo de leitura, 

conhecimento ou retórica, mas o fato de suas afirmações não serem comprovadas e 

reconhecidas cientificamente. O jornalista Gustavo Gindre em sua página no Facebook 

apresenta uma descrição sobre Olavo de Carvalho e a visibilidade que ele tem obtido. 

 

Por que tanta gente segue o Olavo de Carvalho? 

 

Em primeiro lugar, essas pessoas não dispõem de conhecimento para 

perceber a quantidade de idiotices que ele fala. O sujeito escreve um texto 

sobre Kant que é um lixo, mas seu seguidor não leu Kant. Então, se o Olavo 

disser que o imperativo categórico é um tempo verbal, o seguidor não tem 

como discordar. 
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Em segundo lugar, e principalmente, esse seguidor defende valores com 

baixa aceitação na sociedade. Pode ser um supremacista branco, um misógino 

ou um cristão fanático pela Bíblia. De qualquer forma, ele tem dificuldades 

em defender suas ideias. Ele se sente um pária. Aí aparece um cara que 

defende os mesmos valores que ele, mas ainda lhe confere um verniz 

intelectual. Então, ele não é mais um idiota reacionário. Ele agora é o 

seguidor de um grande intelectual, que percebeu uma conspiração e o 
convidou a participar dessa luta. De uma hora pra outra ele tem um mestre, 

um time de colegas e uma missão a cumprir. Ele não está sozinho! Ele vai 

mudar o mundo. 

 

Por fim, o tom visceral, belicoso, desagradável e sem educação do Olavo de 

Carvalho dá ao seu seguidor a impressão de que o mestre é corajoso e está 

enfrentando de cara aberta seus inimigos. A "coragem" do mestre flui para o 

aluno que agora se sente inspirado a fazer o mesmo nas redes sociais. Cada 

vez que o seguidor ofende alguém na Internet, ele se sente tão corajoso 

quanto seu mestre. (GINDRE, 2019, não paginado) 

 

 

 
A quantidade de seguidores de Olavo de Carvalho está associada a uma identificação 

com seu discurso, independente se há comprovação científica ou não. Aí reside uma questão 

preocupante, pois o rigor da produção do conhecimento perde sua importância e valor, dando 

lugar a um discurso vazio de ideias, mas com aceitação por parte da sociedade. A 

aproximação da “verdade” privilegiada pelo método científico se perde nesse processo. Isso 

traz prejuízos gigantescos para a sociedade, pois a lógica da pós-verdade, onde se acredita no 

que quer, condena as pesquisas que atuam como instrumento de análise e desenvolvimento 

social. 

Olavo de Carvalho fornece combustível a alguns de seus discípulos que através do 

youtube projetam suas ideias, como o caso de Nando Moura, muito seguido por um público 

jovem e adolescente. O youtuber estudou música na Faculdade de Rotterdam (Holanda) e 

também é professor de música dos estilos heavy metal, pop, blues entre outros7. Possui um 

canal no youtube com aproximadamente 3.209.226 inscritos8, onde o músico se propõe a falar 

de filosofia, política, música e cotidiano, como indicado em vídeo de apresentação de seu 

canal. Neste mesmo vídeo o músico sugere algumas questões antes de o usuário se inscrever 

no canal: 

Cara, você tem certeza que quer se inscrever neste canal? 

Por que é que você não vai para o canal da Maria Braga, bicho? Lá tem o 

Louro José, ele é verdinho, divertido, simpático, vai ser seu amigo lá, cara! 

 

 
7 Informações retiradas do site oficial do músico http://www.nandomoura.com/ em 20/10/2018 
8 Dados retirados do canal do youtube de Nando Moura https://www.youtube.com/user/MrNandomoura101 em 

23/04/2019. 
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Por que você não vai para o canal dos youtubers teens? Eles falam e pensam 

igualzinho aquele seu professor de História e Geografia comunista e 

socialista. 

Vai jogar Minecraft, bicho! Lá tem um mundo de fantasia e diversões pra 

você construir! 

Cansou dessa merda? Então seu lugar é aqui mesmo neste canal! Bem vindo! 

(CANAL NANDO MOURA, 2018) 

 

 
O próprio vídeo de abertura evidencia um olhar pejorativo para o papel dos professores 

de história e geografia. Ao longo de outros vídeos os professores são tratados de forma 

desrespeitosa e inclusive é oferecido ao usuário argumentos para “desmentir” o que o 

professor diz. Nos comentários, vários usuários vibrando com seus discursos e alguns alunos 

narram de forma orgulhosa alguma situação de confronto com o professor em sala de aula 

seguido de vários apoiadores. Podemos evidenciar que o espaço do youtube é mobilizado para 

deslegitimar o que é ensinado em sala. Sob a bandeira de professores-doutrinadores muito 

difundido por Olavo de Carvalho, Nando Moura e os próprios membros do governo, muitos 

alunos se sentem encorajados a confrontar o professor, não no sentido de conhecer ou 

problematizar uma questão, mas de negar o que é ensinado em sala. Os professores têm sido 

intimidados com filmagens não autorizadas, perseguição por abordar temas que questionam a 

atual sociedade sendo considerados “doutrinadores”. 

O uso do youtube por pessoas que não possuem formação para falar de história causa 

um desserviço na formação intelectual do aluno. Contudo, essa lógica não pode ser descolada 

dos interesses políticos. Por que os professores de história, sociologia, filosofia, geografia têm 

provocado tanto incomodo a ponto de se criar um discurso para desacreditá-los? Situá-los no 

campo de doutrinadores os reduzem a uma esfera de descrédito para que questões importantes 

na sociedade não sejam debatidas com a profundidade da produção do conhecimento, sendo 

conteúdos trabalhados por tais disciplinas reduzidos à esfera da opinião e do senso comum. 

Essa é uma questão grave, pois se busca negar o conhecimento com fins políticos. 
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6 O EPISÓDIO DA POLÊMICA DO NAZISMO DE ESQUERDA 

 
 

É importante salientar que no campo científico não há dúvida de que o nazismo é um 

fenômeno de extrema direita. Contudo, devido a essa disputa de narrativa que tem levado a 

discussão nas redes sociais no Brasil, optou-se pela análise e desconstrução do senso comum  

a cerca desta questão que acabou por se refletir em sala de aula. 

Em setembro de 2018 a Embaixada da Alemanha publicou um vídeo sobre o nazismo9, 

e a importância de se estudar o passado para identificar sinais que remetam ao mesmo e a 

necessidade de combatê-los. 

 
A publicação foi motivada por manifestações da extrema direita, incluindo 

grupos neonazistas, que aconteceram entre o final de agosto e o início de 

setembro na cidade de Chemnitz, no Leste da Alemanha, depois que um 

alemão foi morto em uma briga, supostamente por dois imigrantes. Na 

ocasião, grupos xenófobos saíram às ruas perseguindo estrangeiros 

(EMBAIXADA DA ALEMANHA..., 2018, não paginado)10 

 

 
O vídeo não foi feito a partir de um contexto brasileiro, mas teve grande repercussão no 

país. Um trecho do vídeo da embaixada mostra que desde os 13 anos os alemães são 

ensinados sobre o nazismo para que este não venha a se repetir e em uma contramanifestação 

organizada para condenar os extremistas, afirma que "quem protesta contra os nazistas não é 

de esquerda, mas normal". O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas 

afirma no vídeo que “quando a saudação de Hitler hoje volta a ser mostrada em nossas ruas, 

isso é uma vergonha para o nosso país" (CANAL GRANDE BAHIA, 2018) e reitera 

“devemos nos opor aos extremistas de direita, não devemos ignorar, temos que mostrar nossa 

cara contra neonazistas e antissemitas”, afirma Maas. (CANAL GRANDE BAHIA, 2018) 

Contudo, alguns brasileiros contestaram as informações sobre o nazismo. A publicação 

da embaixada, que não era relacionada ao Brasil, acabou se tornando uma discussão política 

polarizada, surpreendendo a equipe da missão diplomática. O vídeo ultrapassou 755 mil 

visualizações desde que foi publicado. Os argumentos em geral residiram na questão do 

nome: 

 

 

 

 
9 Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=nbVzdtFkT1A 
10 Ver também: Jornal El país Brasil (12/09/2018); Carta Capital (17/09/2018); Exame Abril (24/09/2018) 



26 
 

 

 

 
"Extremistas de Direita'? O Partido de Hitler se chamava Partido dos 

Trabalhadores Socialistas. Onde tem Extrema Direita?", afirma trecho do 

comentário de um internauta, referindo-se ao Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores, o partido nazista, cujas milícias, ainda antes da ascensão de 

Hitler, combatiam nas ruas militantes socialistas e comunistas.11 

 

 
 

A Embaixada se manifestou reiterando a veracidade dos fatos históricos e que era 

possível comprovar o holocausto com provas, testemunhas em diversos lugares na Europa. 

Diante dos comentários que contestaram a História alemã, houve internautas brasileiros que 

pediram desculpas ao governo alemão pelos comentários de seus compatriotas. 

 
“Embaixada da Alemanha, peço desculpa em nome dos professores e 

futuros professores de História deste país", diz um usuário do 

Facebook. Outra pessoa disse ainda: "A quantidade de negacionistas 

do Holocausto só nessa postagem é nosso atestado de falência 

educacional".12 

 

 
Duas questões são indicadas nesse episódio que já foram discutidos: uma é a negação da 

história e a tentativa de alterar a narrativa história e a outra, indicada pelo usuário, é a falência 

do sistema educacional no Brasil. Brasileiros contestando a história alemã, contada por 

alemãs. Essa postura de fato compromete a imagem dos brasileiros fora do Brasil e reforça o 

quanto é necessário investir na educação no país. Esse discurso de negação é encontrado no 

youtube em vídeos de Olavo de Carvalho e Nando Moura que possuem milhares de 

seguidores, cujos discursos são relativizadores. 

Outra preocupação é quando esse mesmo discurso é apropriado pelo governo 

provocando ainda maior constrangimento do Brasil na esfera internacional. Em fevereiro de 

2019 o Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em declaração feita ao canal Brasil 

Paralelo13, no YouTube, afirmou que o nazismo e o fascismo são resultados de “fenômenos de 

esquerda”. “Segundo Araújo, regimes totalitários distorceram o sentimento de nacionalismo, o 

que, para ele, seria uma tática comparável à da esquerda. A declaração gerou reação e foi 

rebatida por especialistas.” (ERNESTO..., 2019, não paginado) Ernesto Araújo já tinha dito algo 

 
11 Comentário de usuários retirados da página de exibição do vídeo “Os alemães não escondem o seu passado”. 
12Comentário de usuários retirados da página de exibição do vídeo “Os alemães não escondem o seu passado”. 

 
13 O Brasil Paralelo produz conteúdos como séries na internet para assinantes do canal. Também promove cursos 

e palestras. Entre os palestrantes, está o escritor Olavo de Carvalho, considerado guru do bolsonarismo. Em abril 

de 2019 este mesmo canal produziu um documentário relativizando o golpe de 1964. 
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semelhante antes de ser indicado para comandar o Itamaraty. Em um artigo escrito em 2017, Araújo 

disse que o nazismo e fascismo são pensamentos de esquerda. 

Na década de 1920, o socialismo se dividiu em duas correntes, uma que 

permaneceu antinacionalista, e outra que, para chegar ao poder, na Itália e na 

Alemanha, sequestrou o nacionalismo, deturpou e escravizou o sentimento 

nacional genuíno para seus fins malévolos, gerando o fascismo e o nazismo. 

(MINISTRO DIZ..., 2019, não paginado). 

 

Peter Carrier, pesquisador na Alemanha e autor de um relatório da Unesco (Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) sobre o holocausto, disse ao Jornal Nacional que “é 

historicamente incorreto associar o nazismo como um movimento de esquerda e que, na própria 

formação do movimento nazista, na década de 20, eles já se declaravam contra o marxismo e contra a 

União Soviética” (HISTORIADORES CRITICAM..., 2019, não paginado). O historiador 

Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, disse que falar que o nazismo é um fenômeno 

de esquerda é uma fraude. 

Uma fraude intelectual e uma releitura completamente equivocada da 

própria história. É como se fosse negar o fato histórico que aconteceu na 

Alemanha nos anos 30, nos anos 40. Esse é o primeiro ponto. O segundo é 

que o nazismo se justifica como a oposição mais vigorosa ao socialismo, à 

esquerda, ao comunismo. No caso da política externa, isso é extremamente 

perigoso porque mostra ao mundo uma visão sectária, radicalmente sectária 

no Brasil, o que não é bom para o país, disse (HISTORIADORES 

CRITICAM..., 2019, não paginado) 

 

 

A declaração do chanceler brasileiro repercutiu negativamente na principal emissora de 

TV pública da Alemanha, a Deustche Welle. Em texto publicado na versão do seu site em 

português, a emissora afirma que “as falas de Araújo vão contra o consenso acadêmico sobre 

o tema e ressalta que essa discussão é inexistente entre historiadores sérios do 

país”(ERNESTO ,2019, não paginado). 

 

Essa fala não se reduz apenas ao Ministro das Relações Exteriores, mas ao próprio 

presidente do Brasil. No eco das declarações do ministro, quando indagado se concordava 

com a fala do mesmo, Jair Bolsonaro afirmou: “Não há dúvida, né?” e mobilizou o nome do 

Partido Nacional Socialista da Alemanha, partido de Hitler. (NÃO HÁ , 2019, não paginado) 

De fato, diante de tanta informação, youtubers e agentes do governo defenderem essa 

ideia fica difícil para muitos jovens não serem cooptados por este tipo de discurso. Por essa 

razão nós professores precisamos desconstruí-lo cientificamente 
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7 O SURGIMENTO DO NAZI-FASCISMO E SEU IMPACTO NA EUROPA 

 
 

Pensar o fenômeno do nazi-fascismo na Europa implica interrogar sobre o contexto que 

possibilitou sua ascensão, bem como analisar os elementos que o estruturaram. Dito de outro 

modo, é necessário examinar as condições de possibilidades que contribuíram para a ascensão 

deste fenômeno, suas aproximações e distanciamentos tanto no contexto italiano quanto 

alemão e seu impacto sobre a Europa. Para isso, analisar a questão econômica, política e 

social vivenciada pela Europa, nos fornece importantes ingredientes para sustentação desta 

análise. 

No primeiro momento é importante observar o uso do termo ‘nazi-fascismo’ para não 

categorizar os fenômenos ocorridos da Itália e na Alemanha como uniformes. O fascismo é 

basilar para ambos os contextos, contudo, ele surgiu na Itália, impulsionado pela chegada de 

Benito Mussolini ao poder em 1922 e ganha proporção internacional com a ascensão de Hitler 

ao poder na Alemanha em 1933. Isto é, o fascismo possui sua versão italiana e alemã, 

conhecida como nacional-socialismo (nazismo). Desta forma, utilizaremos o termo ‘fascismo’ 

para fazer referência às características inerentes aos dois contextos, com o cuidado de 

diferenciá-los quando necessário em fascismo italiano e alemão. 

De acordo com o dicionário de política organizado por Bobbio (2017), o fascismo 

caracteriza-se por um sistema autoritário de dominação pautado no: antiliberalismo; 

anticomunismo; desprezo pelas liberdades individuais (liberal), culto ao líder; partido único; 

controle do Estado nas esferas políticas, econômicas, sociais e culturais; nacionalismo 

extremado e aniquilamento de oposições pelo uso da violência e do terror. Contudo, como 

analisa Eric Hobsbawm (2003) em “A era dos extremos”, o antissemitismo foi uma 

peculiaridade na Alemanha, mas que a partir de 1938 foi adotado pela Itália devido a 

aproximação política entre os dois países que viriam compor o Eixo na Segunda Guerra 

Mundial. O autor também observa que o fascismo italiano sozinho não exerceu muita atração 

internacional e que sem o triunfo de Hitler na Alemanha, o fascismo não teria se tornado um 

movimento geral. Além disso, sem a posição internacional da Alemanha como potência 

mundial e em ascensão, o fascismo não teria tido impacto sério fora da Europa, nem teria os 

governos reacionários não fascistas o apoiado como na Espanha e em Portugal. 

No segundo momento é necessário examinar o contexto que contribuiu para a 

emergência do fascismo em ambos os países. Sua ascensão no cenário europeu não pode ser 
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descolada do que Hobsbawn (2003) chama de “Era da Catástrofe”, que compreende as duas 

guerras mundiais, privilegiando o período entre guerras que configura o declínio do 

liberalismo. No curso do século XIX, os valores e instituições liberais fizeram grande 

progresso. O compromisso com a democracia representativa, as liberdades individuais, 

valorização da razão, os avanços provenientes da revolução industrial, ou seja, o mundo 

experimentava tempos de otimismo. Esta situação desmorona com a Primeira Guerra Mundial 

colocando em xeque os valores da sociedade liberal. Arendt (2012) em “Origens do 

Totalitarismo” observa que a Primeira Guerra Mundial dilacerou irremediavelmente a 

comunidade dos países europeus como nenhuma guerra havia feito, a inflação e desemprego 

alcançaram nações inteiras e motivou grande fluxo migratório que passaram a não ser bem 

vindo nos diversos países e a política do ódio passou a desempenhar papel central nos 

negócios públicos. 

Examinar ascensão do fascismo também implica examinar a movimentação da 

ultradireita no cenário mundial que gradativamente passar a ter voz política. Antes de 1914 já 

existiam movimentos extremistas da ultradireita: nacionalistas e xenófobos, promotores dos 

ideais da guerra e da violência, totalmente antiliberais, antidemocráticos, antiproletários, 

antissocialistas, mas que de certa forma foram contidos. A Primeira Guerra Mundial e o 

colapso dos polos hegemônicos de poder, bem como a Grande Depressão no pós-guerra com a 

crise de 1929, deram a oportunidade para que estas ideias ganhassem força. Hobsbawm 

(2003) reitera que se somam a isso o impacto da Primeira Guerra Mundial sobre importante 

camada de soldados e jovens nacionalistas em grande parte da classe média e média baixa, 

que se ressentiram de sua oportunidade de heroísmo perdida. Os chamados soldados da linha 

de frente desempenharam importante papel nos movimentos de direita radical (o próprio 

Hitler era um deles). 

O desfecho da guerra também deixou feridas na Itália pela não obtenção de territórios que 

almejava nos acordos com a Inglaterra, e de forma mais enérgica na Alemanha, duramente 

punida com o Tratado de Versalhes e posteriormente com a crise econômica experimentada 

pela Grande Depressão. Na descrença nessa sociedade pós-guerra, os valores liberais 

começaram a ser colocados em xeque devido à ineficiência dos governos para conter a crise 

econômica capitalista que empobrecia cada vez mais exatamente o setor social que mais 

defendia os valores liberais: a classe média. Segundo Hobsbawm (2003), isso produziu uma 

massa de cidadãos desencantados, desorientados e descontentes. Além do medo de fortes 
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movimentos socialistas ameaçando ou parecendo ameaçar com uma revolução social. Este 

cenário conduziu ao poder por vias legais Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. 

Outra questão importante a ser observada, e também desmistificada, é que a direita 

reacionária estava diretamente associada ao fascismo. O fascismo combinou elementos 

fascistas e não fascistas. Conservadores ou autoritários não necessariamente possuíam um 

viés ideológico específico, mas tinham em comum com o fascismo a bandeira do 

anticomunismo, da antidemocracia e o antiliberalismo, por exemplo. Desta forma, a Igreja 

Católica e alguns países como Espanha e Portugal poderiam se aproximar dos movimentos 

fascistas por ser uma aliança característica dos setores da direita no período. Podiam ser 

reacionários e optar por um governo autoritário, além de poder obter apoio financeiro, ou seja, 

havia identificações com governo autoritário e antidemocrático, mas não necessariamente 

fascista (Hobsbawm, 2003). Dito de outro modo, nem todas as forças que derrubaram os 

regimes liberais era fascista. 

Por fim é necessário elucidar como a combinação dos elementos analisados se relaciona 

com o antissemitismo moderno que se desenvolve a partir da segunda metade do século XIX 

muito associado ao nacionalismo. Ele nasce e se desenvolve como um fenômeno pequeno- 

burguês. O crescimento da grande indústria e as crises econômicas colocaram esta classe em 

constante insegurança de perda de uma posição respeitável dentro da ordem social. 

Paralelamente a entrada no mercado de judeus (tradicionalmente dedicados a profissões de 

tipo pequeno-burguês) provenientes de grande fluxo de imigração vivenciado pela Europa 

Ocidental, é sentida pela pequena burguesia como uma perigosa ameaça do status quo 

(Hobsbawm, 2003). Neste aspecto, se produziu um terreno fértil para o antissemitismo, 

notadamente na Alemanha e tornado em política de Estado por Hitler. 

A ascensão do fenômeno do fascismo na Europa está relacionada a uma combinação de 

fatores que forjaram sua concretização que não podem ser pensados de forma descolada. A 

crise da sociedade liberal e a emergência da ultradireita com voz política; os impactos 

econômicos e humanos da Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão que assegurou o 

triunfo de Hitler e possibilitou a emergência do fascismo no contexto internacional; a 

aproximação de governos reacionários aos movimentos fascistas visando à manutenção do 

status quo, bem como a construção do antissemitismo moderno. Sem sua conjugação torna-se 

inviável a compreensão dimensão do fenômeno no cenário europeu. 
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8 DISCURSO USADO POR NANDO MOURA E OLAVO DE CARVALHO 

 
 

Foram selecionados alguns vídeos de Olavo de Carvalho: “Aprenda a calar a boca de 

seu professor comunista”; “Hitler de Direita? Só besta quadrada acredita nisso.”; 

“Argumentando porquê o nazismo era esquerda revolucionária” e também de Nando Moura 

“Hitler era de direita?” a fim de identificar quais argumentos ambos utilizam para justificar 

seu discurso. 

No primeiro vídeo de Olavo de Carvalho, em sua abertura consta o seguinte trecho: 

 
Esse vídeo é para você que não aguenta mais ouvir asneiras do seu professor 

ou amigo comunista marxista, mas gostaria de ter bons argumentos para 

colocá-los em seus devidos lugares. Aproveite e descubra com o professor 

Olavo de Carvalho, é sensacional...(CANAL DANIEL MOTA, 2017) 

 

 
Neste vídeo os alunos são encorajados a enfrentar o professor, pois ao ser intimidado, o 

professor dará boa nota ao aluno até o final do curso. Afirma que a obrigação do estudante é 

desmascarar os “professorzinhos de merda”. Olavo cita Karl Marx, Hobsbawm, Adorno, mas 

não suas obras e as ideias contidas nelas. O argumento sugerido aos alunos é de que Marx 

afirmou que se deveria exterminar povos e nações inteiras para implementação do socialismo. 

Segundo Olavo essas informações podem ser obtidas em seus artigos em seu site. 

No segundo vídeo “Hitler de direita?” (CANAL CONSERVADOR, 2013), Olavo 

afirma que no nazismo a esquerda se acomodou com Hitler e que os nazistas foram armados 

pela União Soviética em segredo, pois Stalin usou os nazistas como ponta de lança da 

revolução. É importante salientar que os nazistas foram derrotados pelo exército de Stalin em 

Stalingrado durante o inverno (MORAEs, 1998; apud in: AARÃO REIS, 1997), o que 

contradiz a afirmação de Carvalho. Em relação ao argumento de que o nazismo foi 

instrumento do grande capital também apontado no vídeo, Olavo nega e afirma que Thyssen 

que era o homem mais rico da Alemanha fugiu para França devido aos horrores do nazismo e 

que Hitler depois o sequestrou para trabalhar para ele. Olavo refuta que Hitler iria colocar o 

empresariado de joelhos, não era o grande capital. Segundo Olavo o grande capital era 

controlado pelo partido comunista. Em artigo “Os aliados ocultos de Hitler”, Lima (2014) faz 

a seguinte observação: 

Em fevereiro de 1933, Gustav Krupp, cabeça da Krupp, grupo alemão de 

aço e armamentos, foi chamado, com outros 24 dos principais industriais da 

Alemanha, para uma reunião com o Partido Nazista. Hitler anunciou então 

seus planos, entre eles investir pesadamente nas Forças Armadas alemãs. 
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Krupp, no papel de dirigente da Associação da Indústria Alemã do Reich, 

espécie de Fiesp de lá, anunciou que a instituição estava alinhada com os 

objetivos do futuro Führer e que estaria à disposição para ajudá-lo. Ou seja, o 

grosso do PIB do país, a elite industrial alemã, fechou com Hitler desde o 

começo.(LIMA, 2014, p.25). 

 

 
 

A empresa Krupp, fundida na década de 1950 em Thyssen Krupp foi uma importante 

aliada do regime nazista, utilizando mão de obra de campos de concentração. No tocante ao 

partido comunista controlar o grande capital, reside grande contradição com a ideia de 

comunismo proposta por Marx. Em “A ideologia alemã” (2007), Marx, em relação ao papel 

do Estado, o considerava como uma forma dos indivíduos de uma classe dominante fazerem 

prevalecer seus interesses comuns sobre a sociedade civil de uma época. No “Manifesto 

Comunista” (2003) esta discussão é situada na sociedade capitalista com a constituição do 

Estado burguês que foi constituído para atender aos interesses burgueses e através do uso da 

força, das leis e ideologia assegurar a propriedade privada dos meios de produção e a 

reprodução da burguesia enquanto classe dominante, por isso politicamente o  Estado 

Moderno se constitui como instrumento de dominação de uma classe sobre outra, isto é, da 

burguesia sobre a classe trabalhadora. 

No capitalismo, os interesses entre burgueses e trabalhadores estão em campos opostos 

(luta de classes) e dentro da dialética marxista a contradição desta sociedade se dá pelo modo 

de produção capitalista que conduz a precarização da classe operária promovendo intensa 

desigualdade social, pois o lucro da classe burguesa é forjado a partir da exploração da classe 

trabalhadora. Desta forma, a partir desta contradição, seria inevitável que historicamente este 

modelo de sociedade seja substituído por outra. No Manifesto Comunista (2003), Marx 

defende a derrubada do Estado pela classe trabalhadora, que seria a única capaz de fazê-lo 

rompendo pelo uso da força os antagonismos de classe. Com isso se converteria em classe 

dominante implementando temporariamente a ditadura do proletariado através do socialismo  

e ao eliminar gradativamente as classes e seus antagonismos, consequentemente também 

eliminaria o Estado instaurando o Comunismo, uma sociedade sem Estado gerido pelos 

indivíduos coletivamente. Portanto a afirmação de Olavo de Carvalho sobre o partido 

comunista controlar o grande capital não possui sustentação visto este representar os 

antagonismos que o comunismo buscava abolir. 

No vídeo “Argumentando porquê o nazismo era esquerda revolucionária (CANAL 

BRENO AMADO, 2017) , Olavo afirma que havia dois pontos de afinidade entre nazismo e 
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socialismo. Na área econômica o nazismo era evidentemente socialista, pois havia uma 

estatização da economia, onde se estatizava a maior parte e se deixava uma fatia bem pequena 

para a iniciativa privada que seria facilmente controlada pelo Estado. Essa questão pode ser 

desconstruída quando lançamos olhar para o presidente do Reichsbank, o banco central 

alemão, Hjalmar Schacht. Em prefácio de Gustavo Franco à tradução brasileira da 

autobiografia de Schacht “Setenta e seis anos de minha vida” podemos identificar a 

importante atuação deste liberal e anticomunista convicto a frente da economia alemã, o que 

leva a uma incompatibilidade entre nazismo e socialismo. 

Schacht foi presidente do Reichsbank, o banco central alemão de então, em 

duas ocasiões, a primeira de outubro de 1923 a março de 1930, cobrindo o 

período mais crítico do combate à hiperinflação alemã, a maior e mais 

impressionante de todas as inflações desse tipo. A segunda a partir de março 

de 1933, convidado pelo próprio Hitler, em meio aos piores momentos da 
Grande Depressão. Em agosto de 1934 passaria a acumular o cargo de 

Ministro da Economia, e logo em seguida também um ministério “sem pasta” 

mas plenipotenciário no assunto “economia de guerra” (Wehrwirtschaft). O 

ápice de seu poder dentro do regime nazista vai, portanto, do combate à 

Depressão ao início da Segunda Guerra Mundial da qual, a julgar pelo 

depoimento do próprio, ele nunca foi exatamente um entusiasta. De qualquer 

modo, é de se reparar que sua posição é singular: ninguém fora do Partido 

Nacional Socialista jamais teve tanto poder durante o regime nazista e, ao 

mesmo tempo, ninguém na alta burocracia alemã tinha tanto prestígio fora da 

Alemanha mercê de realizações anteriores ao nazismo. (FRANCO, 1999 

p. 29). 

 

 
Diante da crise econômica experimentada pela Alemanha tanto com o pós-guerra  

quanto com a Grande Depressão foram necessárias medidas enérgicas na tentativa de 

administrar tal crise. Neste aspecto, o Estado exerce importante papel, contudo esta atuação 

do Estado para amenizar a crise gerada pelo capital não foi uma novidade na inaugurada na 

Alemanha, tampouco o Estado ali teve papel de promover uma espécie de revolução nos 

moldes socialistas como Olavo de Carvalho tenta forçar. Diante de crise de capital o Estado 

entrar para tentar consertar o estrago deixado. Ter períodos de maior atuação do Estado não 

implica em socialismo. A lógica de Estado inicialmente aplicada na Alemanha e também nos 

EUA foi na lógica Keynesiana de Estado de Bem Estar Social. 

O segundo ponto apontado por Olavo é que a Alemanha só se tornou uma grande 

potência porque a Rússia a ajudou secretamente desde 1922. A Rússia teria cedido para a 

Alemanha territórios para ela criar seu exército sem que o restante da Europa soubesse. Sem 

isso a Alemanha jamais poderia ter crescido militarmente e não haveria Segunda Guerra 

Mundial. Essa cooperação teria se intensificado com a ascensão de Hilter ao poder, pois Stalin 
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reconhecia o nazismo como um movimento revolucionário, porém inferior ao comunismo. 

Stalin acreditava que o nazismo poderia derrubar a burguesia, mas não governar no lugar dela. 

Portanto a Segunda Guerra teria sido planejada com antecedência por Stalin, onde os nazistas 

seriam os “quebra-gelo” da revolução indo na frente. No meio do caminho Hitler teria voltado 

atrás e atacado a União Soviética e isso teriam sido positivos para Stalin que adquiriu apoio 

das grandes potências. 

Nessa afirmação de Olavo não encontramos comprovação acadêmica e o mesmo não 

cita as fontes desta informação. É historicamente consenso a implementação de um regime de 

extrema esquerda por Stalin na União Soviética com perseguição e mortes de opositores, que 

também foi um período em que a URSS se construiu como potência, além de as ideologias 

comunistas e nazistas serem opostas. Houve o Pacto Germano-Soviético ou Pacto Ribbentrop- 

Molotov14 que Hitler descumpriu, o que levou ao conflito com a URSS e foi central para a 

derrota nazista. 

Já no vídeo de Nando Moura “Hitler era de Direita?” (CANAL NANDO MOURA, 

2015). é inicialmente afirmado que esse vídeo é importante para “desmascarar o 

professorzinho comunista maconheiro de sua escola ou universidade”. Indica dois livros: “A 

infelicidade do século” do historiador francês Alain Besançon e o “Guia politicamente 

incorreto” da história do mundo do jornalista brasileiro Leandro Narloch. Moura afirma que 

Hitler era marxista e que inicialmente se aproximou de comunistas e socialistas e fez acordo 

com os conservadores, mas que ao assumir o poder no episódio da noite das facas longas ele 

persegue, prende e mata a direita e os conservadores alemães.. Reforça que o nome do Partido 

Nazista era anteriormente o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, uma espécie de PT 

Alemão, usa como referência o livro de Narloch. Aponta que Hitler era contra o capitalismo, 

como defende a esquerda. Moura questiona como Hitler poderia ser de direita se ele queria 

derrubar esse sistema. 

Seguindo a lógica do método científico Nando Moura deveria reunir diversos autores 

que sustentassem sua argumentação e não somente utilizar trechos de dois livros sendo um de 

um jornalista. Metodologicamente ele deveria apontar diversos autores que reforçam suas 

ideias e também aqueles que defendem o contrário e a partir do confronto de ideias e 

informações sustentar seu argumento e não forçar que uma ideia se adeque a sua opinião. 

 

14 
Em 23 de agosto de 1939, Hitler e Stálin assinaram um pacto de não agressão. Alemanha e União Soviética se 

comprometeram a não atacar uma à outra e se manter neutras se uma delas fosse atacada por uma terceira 

potência. 
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Por essa razão será elencado as questões por ele indicadas com o objetivo de fornecer 

argumentos para desconstruí-las: 

8.1 Hitler ser marxista 

 
Uma das peças de propaganda do regime era o combate ao comunismo. 

 
Hitler afirmava em seu livro Minha Luta (1925) que o problema do futuro da nação 

alemã devia ser o aniquilamento do marxismo” e que converter o comunismo é a 

tarefa do Nacional Socialismo (Nazismo) (GRINBERG;GRIN, 2019, não paginado). 

Como apontado por Norberto Bobbio (2017) e reiterado por Hobsbawm (2003) o 

nazismo tinha como característica ser antiliberal e anticomunista. Talvez isso gere certa 

confusão por serem pautas antagônicas. O nazismo se contrapunha aos valores da sociedade 

liberal no tocante as noções de liberdades individuais, democracia representativa, ascensão 

das massas. Características inauguradas com a Revolução Francesa. 

O Nazismo era contra os valores liberais, mas não contra o capitalismo. O grande 

capital compôs com o nazismo como no caso das empresas Krupp, Volkswagen, BMW, Hugo 

Boss, Mercedes (Marchesan, 2017,). O nazismo perseguia comunistas, sendo contraditório 

Hitler ser marxista se ele perseguia comunistas e compunha com o grande capital. 

8.2 O episódio da noite das facas longas 

 
A chegada do partido nazista ao poder em 1933, teve como elemento decisivo a ajuda 

da Sturmabteilung ou SA, uma milícia paramilitar nazista com grande influência e poder 

dentro da Alemanha. 

Liderada por um herói da Primeira Guerra Mundial, o capitão Ernst Röhm, e 

formada pelos setores menos favorecidos da nação alemã, como 

desempregados, homens pobres e sem os privilégios da elite secular, a SA 

exercia o seu poder através da violência e coação dos que se opunham a ela e 

aos conceitos nazistas. Seus membros eram conhecidos como “camisas 

pardas”, devido à cor dos uniformes que usavam. Na década de 1920, como 

milícia de Adolf Hitler, eram usados para intimidar os adversários políticos, 

em     destaque     os      sociais      democratas      e      os      comunistas. 

Ernst Röhm era conhecido pela sua grande capacidade de organizador de 

massas. Era um homem cruel e de ambições políticas que incomodava à elite 

alemã. Quando o nazismo chegou ao poder, Röhm garantiu a autonomia da 

SA dentro do próprio partido. Continuou, através da violência nas ruas, a 
intimidar qualquer inimigo. Röhm sonhava em transformar a SA no poderoso 

exército alemão. As suas pretensões atraíram para si a pressão dos políticos, 

exército e industriais alemães, que exigiram de Adolf Hitler a sua cabeça. As 

elites ameaçaram retirar o seu apoio aos nazistas. Acossado, Hitler não 

pensou duas vezes, teria que eliminar qualquer obstáculo à consolidação do 

nazismo na Alemanha, optando por eliminar antigos companheiros do  

próprio partido (LEE-MEEDI, 2009, não paginado). 
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Em suas memórias o Ex-primeiro Ministro britânico Winston Churchill expõe com  

mais profundidade a divergência entre Hitler e Rohm que culminou com o episódio. 

A conquista do poder havia exposto uma divergência profunda entre o 

Fuhrer e muito dos que o tinham impulsionado para o topo. Sob a liderança 

de Rohm, a SA representava cada vez mais os elementos revolucionários do 

movimento. Havia membros destacados do partido , como Gregor Strasser, 

ardoroso defensor da revolução social, temendo que, ao chegar ao  topo, 
Hitler fosse simplesmente dominado pela hierarquia existente, pelo 

Reichwehr (Exército Alemão), pelos banqueiros e pelos industriais. Não seria 

o primeiro líder revolucionário a derrubar a escada pela qual havia ascendido 

às alturas. Rumores de uma grande traição por parte de seu líder começaram  

a se espalhar por alguns círculos do partido. Rohm, o chefe do Estado Maior, 

agiu com energia a partir desse impulso. Em janeiro de 1933, a SA contava 

com um efetivo de 400 mil homens. Na primavera de 1934, ele já havia 

recrutado e organizado quase 3 milhões de homens. Em sua nova posição, 

Hitler estava inquieto com o crescimento desta máquina gigantesca , que, 

embora professasse uma fervorosa lealdade ao seu nome e, em sua maioria, 

fosse profundamente apegada a ele, começava a escapar de seu controle 
pessoal. Até então ele possuíra um exército particular. Agora dispunha do 

Exército nacional. Por conseguinte, agora cabia-lhe agora lidar com Rohm. 

“Estou decidido”, declarou Hitler aos líderes da SA nessa ocasião, “a reprimir 

severamente qualquer tentativa de subversão à ordem vigente. Com a mais 

severa energia, serei contra uma segunda onda revolucionária, pois ela traria 

consigo o caos inevitável. Qualquer um que levantar a cabeça contra a 

autoridade estabelecida do Estado será tratado com rigor, seja qual for a sua 

posição. (CHURCHILl, 2015, p. 66-67) 

 

 
Esse episódio reforça a questão discutida no item anterior. Hitler ao chegar ao poder 

percebeu que precisava compor com a elite alemã e nesse episódio exterminou o setor do 

nazismo que criticava as elites e se aproximava da identificação da participação das massas. 

Matou em especial o líder da SA (Ernst Rohm) e substituiu essa milícia popular por uma 

corporação de elite das forças armadas (SS). Neste sentido o nazismo deixou ser um 

movimento revolucionário de extrema direita, para se tornar o motor de desenvolvimento do 

capitalismo industrial financeiro. (GINDRE, 22/10/2018). 

 

 
8.3 O problema do nome do partido 

 
No contexto de crise e descrença na sociedade liberal vivido pela Alemanha no pós- 

guerra, surge em 1919, entre tantos outros, um pequeno e desconhecido partido político, o 

DAP – Partido dos Trabalhadores Alemães, que ao ser reestruturado e inflamado por um 

discurso racial-nacionalista, prometia resgatar o orgulho germânico perante a Europa e o 

mundo. 
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Homem de origem austríaca, até então totalmente desconhecido, Adolf Hitler 

iria, através de sua máquina ideológica – o Partido Nazista, reconstruir a 

Alemanha durante a década de trinta, baseado no discurso de superioridade 

racial germânica, vingança pelos ultrajes do Tratado de Versalhes e pela 

conspiração judaica para dominação do mundo. Palavras como vingança, 

culpados e revanche embriagavam a nação alemã que, dirigida pelo poder 

hipnótico e carismático de Hitler, avançou para um futuro ainda mais 
sombrio. (MARTINS JR, 2011, p.27-28) 

 

 
 

Como observa Edson Martins em pesquisa sobre o Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores Alemães em “grande assembleia realizada no Salão de Atos da Holfbrauhaus, 

em 24 de fevereiro de 1920, Hitler se pôs a falar para mais de 2.000 pessoas, ávidas por 

palavras de esperança para o caos em que a população alemã vivia” (MARTINS JR, 2011 

p.28). Durante seu discurso, Hitler afirmou os 25 pontos do Partido dos Trabalhadores 

Alemães. Deu fim ao DAP e anunciou a criação do novo partido, o NSDAP – Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães onde alguns pontos são destacados. (Martins 

Jr, 2011). 

1º - Nós exigimos a união de todos os alemães numa grande Alemanha com 

base no princípio da autodeterminação de todos os povos; 

4º - Somente aqueles que são nossos compatriotas podem se tornar cidadãos. 

Somente aqueles que têm sangue alemão, independente do credo, podem ser 

nossos compatriotas. Por esta razão, nenhum judeu pode ser um compatriota; 

7º - Nós exigimos que o estado especialmente se encarregará de garantir que 

todos os cidadãos tenham a possibilidade de viver decentemente e recebam 

um sustento. Se não puder ser possível alimentar toda a população, então os 

estrangeiros (não cidadãos) devem ser expulsos do reich; 

18º - Nós exigimos que uma guerra dura seja travada contra aqueles que 

trabalham para o prejuízo do bem estar comum. Traidores, aproveitadores, 

etc., serão punidos com morte, independente de credo ou raça. (MARTINS 

JR, p.28) 

 

 
 

Tais pontos do manifesto indicam uma lógica antissemita, anticapitalista, antimarxista e 

antiliberal, cujos ideais se vinculam à pauta da Extrema Direita. Em 1925 Hitler assume a 

liderança do partido e o reorganiza. Este fica mais associado ao nome Partido Nazista. 

Como observa Leandro Karnal em “Conferência: Desafios do Historiador em 2017” ao 

falar da polêmica do nazismo de esquerda, o historiador observa que o nazismo era 

essencialmente anticomunista e que a questão do nome do Partido Nacional Socialista não o 

caracteriza em sua essência como tal e cita exemplos: 
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Peixe boi não é peixe e nem é boi; cavalo-marinho não é cavalo; o nacional 

socialismo não é socialismo; o partido do Movimento Democrático Brasileiro não é 

democrático”, ou seja, não se deve confundir o nome com a coisa e sim analisar sua 

prática (CANAL TERRITÓRIO CONHECIMENTO, 2017). 

 

 
De maneira geral esses são os argumentos mobilizados para justificativa de o nazismo 

ser de esquerda. Há outros vídeos de Nando Moura tratando da temática, mas também 

circulam em torno destes argumentos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A necessidade de discutir sobre o impacto e o desserviço ao ensino de história daqueles 

que não são qualificados a ensinar história e que a partir de um viés político ideológico 

buscam desqualificar a produção do conhecimento histórico, se faz constante e necessário. 

Bem como a necessidade de um constante diálogo entre academia e a sociedade não somente 

para reforçar o papel social do professor, como também para construir o processo de 

resistência diante de um movimento que busca deslegitimar o saber histórico. Além de 

reforçar junto à sociedade o papel da universidade na produção do conhecimento. 

O Partido Nazista era de extrema direita e é consenso entre historiadores e especialistas 

no mundo inteiro. Essas informações são disponibilizadas nos sites do Museu do Holocausto 

dos Estados Unidos e do Memorial do Holocausto em Berlim. “Além dos judeus, os nazistas 

encarceraram, torturaram, escravizaram e mataram ciganos, eslavos, homossexuais, socialistas 

e comunistas, entre tantos outros. A negação deste fato é um desrespeito flagrante à memória 

daqueles que sofreram e morreram no Holocausto” (GRINBERG; GRIN, 2019). 

Em visita à Alemanha em 2016 pude visitar os lugares de memória ao Holocausto e o 

Campo de Concentração de Sachsenhausen há alguns quilômetros de Berlim e que funcionou 

de 1936 a 1945. É visível na cidade de Berlim o constrangimento dos alemães pelos horrores 

do Holocausto. Em diversas partes da cidade é possível encontrar referências a esta página 

brutal da história. Há uma preocupação com o resgate do passado para não esquecê-lo e com 

ele aprender para que não se repita. Isso pode ser identificado no vídeo produzido pela 

Embaixada Alemã e que gerou polêmica com os brasileiros. 

A história não pode ser negada, nem sua narrativa alterada por disputas políticas. Daí a 

importância do papel desempenhado pelos historiadores Os professores de história e também 

das ciências sociais no Brasil têm sofrido ataques declarados de setores de extrema direita que 

buscam negar a história. Soma-se a isso o próprio governo que encoraja essa prática e anuncia 

que tais ciências são secundárias para sociedade. 

A ciência que nos auxilia a não repetir erros do passado, a pensar criticamente a 

sociedade não pode ser reduzida à esfera de opinião porque alguns grupos assim o querem. 

São séculos de produção do conhecimento que não podem ser desacreditados devido a 

interesses políticos. Nós professores precisamos estar atentos e através do conhecimento 

confrontar esses tempos de retrocesso. 
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