
  

 



 

                           

                
 

Editora Fundação Fênix 

 

A presente obra coletiva contempla os principais estudos construídos a partir 
dos diálogos realizados no Seminário de “Ética e Contemporaneidade: Críticas 
Filosóficas à Violência” que teve como título “Introdução à Economia Libidinal 
do Fascismo” conduzida pelo Professor Augusto Jobim do Amaral, no ámbito 
do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, entre março e julho de 2020. A consolidação 
desse conjunto é indicativa de textos que aparecem enquanto a expressão de 
diversas áreas de diálogos que, desde a filosofia, o direito, a história e outros, 
desembocam na temática inicialmente proposta e indicam a urgência de 
análises transversais que possibilitem o iluminar dos novíssimos 
engendramentos que compõe a contemporaneidade.  
Eis o convite que orientou a ementa do Seminário àquela altura: “porque a 
dificuldade de assumir uma leitura sobre o fascismo que conduza a reconhecê-
lo como expressão de práticas contemporâneas? Existe uma “economia 
libidinal do fascismo” que o torne um fenômeno reemergente? Se é possível 
descrever historicamente o fascismo, atrelando-o a um regime político situado 
em um contexto estrito europeu dos anos 30, não obstante, este “seminário-
laboratório” pretendeu analisá-lo através de uma sensibilidade crítica do 
presente que o veja como um problema micropolítico, uma forma de vida posta 
permanentemente a circular e ordenar desejo, linguagem e trabalho, presente 
de forma imanente no interior de nossas democracias liberais modernas. 

Boas leituras! 
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APRESENTAÇÃO 

                                                                                        Augusto Jobim do Amaral Cássia Zimmermann 

Fiedler 

A presente obra coletiva contempla os principais estudos construídos a partir 

dos diálogos realizados no Seminário de “Ética e Contemporaneidade: Críticas 

Filosóficas à Violência” que teve como título “Introdução à Economia Libidinal do 

Fascismo” conduzida pelo Professor Augusto Jobim do Amaral, no ámbito do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, entre março e julho de 2020. A consolidação desse conjunto é 

indicativa de textos que aparecem enquanto a expressão de diversas áreas de 

diálogos que, desde a filosofia, o direito, a história e outros, desembocam na temática 

inicialmente proposta e indicam a urgência de análises transversais que possibilitem 

o iluminar dos novíssimos engendramentos que compõe a contemporaneidade.  

Eis o convite que orientou a ementa do Seminário àquela altura: “porque a 

dificuldade de assumir uma leitura sobre o fascismo que conduza a reconhecê-lo 

como expressão de práticas contemporâneas? Existe uma “economia libidinal do 

fascismo” que o torne um fenômeno reemergente? Se é possível descrever 

historicamente o fascismo, atrelando-o a um regime político situado em um contexto 

estrito europeu dos anos 30, não obstante, este “seminário-laboratório” pretende 

analisá-lo através de uma sensibilidade crítica do presente que o veja como um 

problema micropolítico, uma forma de vida posta permanentemente a circular e 

ordenar desejo, linguagem e trabalho, presente de forma imanente no interior de 

nossas democracias liberais modernas. Em suma, se ao nível micropolítico o 

fascismo é uma forma de vida, ao nível macropolítico é a última razão de qualquer 

política de Estado.” Certamente os trabalhos que se seguem comungam, cada um a 

seu modo, com a mesma fonte de inquietação. Obrigado aos colegas pelo empenho. 

 

Porto Alegre, março de 2021. 

 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia – PUCRS. 

Augusto Jobim do Amaral. 

Cássia Zimmermann Fiedler. 



 



 

1. A LINGUAGEM FASCISTA COMO ESTRATÉGIA 
 

 
 
https://doi.org/10.36592/9786587424910-01  

         

 

João Francisco Cortes Bustamante1 

Resumo 

Jason Stanley (1969 -) compõe a geração filosófica da transição entre o século XX e 

o século XXI em que direciona a pesquisa e os estudos acadêmicos para filosofia da 

linguagem, ética e política. Ao equilibrar filosofia e política com análises 

conjunturais, Jason Stanley posiciona-se próximo à política vivenciada e, não, a 

teoria política, ou seja, os fundamentos conceituais advindos da filosofia, da ciência 

política e da filosofia política são instrumentos em prol de expressar o que se 

vivencia na política, na sociedade, nos países e no mundo. Ao se interessar em 

compreender sobre o fascismo, o filósofo concebe a linguagem como um dos 

elementos da estrutura e da estratégia a fim de servir para as práticas políticas. O 

objetivo é demonstrar como Jason Stanley expõe uma filosofia da linguagem para 

emergir a linguagem como estratégia das práticas políticas do fascismo. O estudo 

centraliza-se no livro Como funciona o fascismo – a política do “nós” e “eles”, e as 

demais obras e artigos do filósofo norte-americano são complementares. Pretende-

se mostrar como Jason Stanley delineia de que há uma linguagem específica do 

fascismo como estratégia e como é possível estabelecer a razão da linguagem 

fascista ser uma possibilidade universal e não histórica. 

Palavras-chave: Política; Linguagem; Fascismo; Estratégia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Jason Stanley (1969 -), nascido na cidade de Syracuse, no Estado de Nova 

York, Estados Unidos, doutor em filosofia pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) sob orientação de Robert Stalnaker, compõe a geração filosófica 

                                                     
1  Mestrando em Filosofia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). E-mail: joao.bustamante@edu.pucrs.br. 

https://doi.org/10.36592/9786587424910-01
mailto:joao.bustamante@edu.pucrs.br
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da transição entre o século XX e o século XXI. Conquanto tenha formação acadêmica 

e origem familiar do século passado, o exercício como pensador e estudioso absorve 

as mudanças e as transições do corrente século. Desse modo, o filósofo direciona a 

pesquisa e os estudos acadêmicos para filosofia da linguagem, ética e política em 

conjunto com uma produção bibliográfica crescente, bem como ganhador de 

prêmios e honrarias por alguns de seus livros publicados. 

Jason Stanley atrai a atenção de leitores e interessados em seus 

posicionamentos políticos-filosóficos pela facilidade em transmitir o problema 

filosófico, o conteúdo político e a análise conjuntural em perspectiva histórica. Nos 

últimos anos, o filósofo ganhou crescente espaço na mídia e no âmbito acadêmico 

pelos escritos sobre o fascismo. Ao equilibrar filosofia e política com análises 

conjunturais, Jason Stanley posiciona-se próximo à política vivenciada e, não, a 

teoria política, ou seja, os fundamentos conceituais advindos da filosofia, da ciência 

política e da filosofia política são instrumentos em prol de expressar o que se 

vivencia na política, na sociedade, nos países e no mundo. 

Essa forma de pensamento e de análise em Jason Stanley facilita, assim, 

discriminar as estratégias inseridas nas práticas políticas, cujos fundamentos 

advêm do legado da teoria política. Em esse sentido, o filósofo norte-americano lida 

com o fascismo como políticas delineadas por meio de uma estrutura e de uma 

estratégia em que se permitem, de modo lato, pontos comuns para identificar em 

termos universais essas políticas e, de modo strictu, pontos diferenciais para 

estabelecer as peculiaridades em termos particulares. Desse modo, a linguagem é 

um dos elementos da estrutura e da estratégia do fascismo a fim de servir para as 

práticas políticas. 

O artigo tem como objetivo demonstrar como Jason Stanley expõe uma 

filosofia da linguagem para emergir a linguagem como estratégia das práticas 

políticas do fascismo. Para isso, o estudo centraliza-se no livro Como funciona o 

fascismo – a política do “nós” e “eles”, de Jason Stanley, e as demais obras e artigos 

do filósofo norte-americano são complementares. Em termos mais específicos, o 

artigo pretende mostrar que Jason Stanley utiliza-se do legado da filosofia para 

delinear de que há uma linguagem específica do fascismo como estratégia e, uma 
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vez que se possa elencar o que e como ocorre essa linguagem, é possível estabelecer 

a razão de a linguagem fascista ser uma possibilidade universal e não histórica. 

 

2 A FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

 

A filosofia da linguagem abrange uma linha cronológica extensa em que 

perpassa pensadores como Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, Henri Bergson, 

Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, Elizabeth Anscombe, David 

Lewis, Saul Kripke, John Searle, Susan Haack, Robert Stalnaker, entre outros, em uma 

diversidade significativa de pensadores. Essa variada quantidade de pensadores e 

pensadoras consideradas como referenciais para a filosofia da linguagem constitui 

também outras áreas da filosofia como filosofia da mente, lógica e epistemologia 

tendo em vista que não necessariamente a separação e a delimitação entre os temas 

sejam rígidas. Desse modo, é possível expor Jason Stanley como um filósofo 

relacionado à filosofia da linguagem de fundamentos na denominada filosofia 

analítica2 ao mesmo tempo em que Robert Stalnaker, seu orientador de doutorado, é 

um filósofo dedicado tanto à filosofia da linguagem quanto à metafísica. Igualmente, 

é possível situar o filósofo norte-americano a um momento específico da filosofia: 

 

No século XX, a Lógica e a Filosofia da Linguagem são duas das poucas áreas 

da filosofia nas quais filósofos realizaram progresso indiscutível. [...] Os avanços 

alcançados pela Filosofia da Linguagem no século XX são, é claro, resultado do 

notável progresso na lógica (STANLEY, 2008, p. 382).3 

 

A filosofia analítica na filosofia de linguagem em Jason Stanley é exercida por 

intermédio da compreensão de que a linguagem é um instrumento por ser um meio 

a fim de emergir verdade e falsidade. Desse modo, a linguagem é compreendida com 

                                                     
2 A distinção entre filosofia continental e filosofia analítica é um modo de conceber a filosofia advinda 
do século XX, principalmente a partir da década de 1960. Para isso, consultar D’AGOSTINI, F. 
Analíticos e continentais: Guia à filosofia dos últimos trinta anos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2003. 
3 Tradução do autor. O original é “In the Twentieth Century, Logic and Philosophy of Language are two 
of the few areas of philosophy in which philosophers made indisputable progress. [...] The advances 
Philosophy of Language has made in the Twentieth Century are of course the result of the remarkable 
progress made in logic”. 
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as devidas diferenças na tradição filosófica socrática da maiêutica, nos diálogos de 

Platão e na teoria de Aristóteles como a emergência da verdade como função 

precípua, ou seja, evitar a falsidade e buscar a verdade. Ao contrário de uma parte da 

filosofia antiga que minimizava a relevância da política, Jason Stanley lida, 

entretanto, com a política como eixo de expressão de poder e de ação da sociedade. 

Para isso, a linguagem é o meio que possibilita destacar a política, ou seja, a 

linguagem maneja verdade e falsidade a fim de servir para a política. 

O filósofo norte-americano constitui a verdade e a falsidade como ponto de 

chegada tendo em vista que o caminho da política está constituído pela informação 

a ser utilizada na linguagem. Não há dúvida de que os temas clássicos da política 

como Estado, democracia, instituições, partidos, entre outros, são relevantes e 

perpassam a formação e a compreensão filosófica de Jason Stanley, mas a ênfase é 

estabelecer como a linguagem no arcabouço da filosofia da linguagem permite 

discernir sobre a política. Como consequência, a política detém na informação o 

conteúdo constitutivo da linguagem a fim de servir como exercício de poder e ação. 

A filosofia da linguagem é o parâmetro para extrair a analítica política por meio 

da linguagem porque permite lidar com a proposição, a semântica, o sentido, a lógica, 

os paradoxos, os nomes, entre outras temáticas, em uma crescente complexidade 

do conteúdo político e da análise conjuntural de modo a relacionar diretamente 

política e linguagem: 

 

O século XX foi o século da “filosofia linguística”, não porque todos ou mesmo a 

maioria dos problemas filosóficos tenham sido resolvidos ou dissolvidos ao 

recorrer à linguagem, mas porque áreas da filosofia que envolvem significado e 

conteúdo tornaram-se incomensuravelmente mais sofisticados (STANLEY, 2008, 

p. 382).4 

 

A política vivenciada é compreendida nos fundamentos da filosofia analítica a 

fim de que a política tenha na linguagem o meio para exercer o poder de modo que a 

                                                     
4 Tradução do autor. O original é “The Twentieth Century was the century of “linguistic philosophy”, 
not because all or even most philosophical problems have been resolved or dissolved by appeal to 
language, but because areas of philosophy that involved meaning and content became immeasurably 
more sophisticated”. 
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informação se sobressaia na interação. Desse modo, o ser humano utiliza a 

linguagem como acesso ao outro, ao grupo, àqueles que compartilham ou não um 

interesse político. De outro modo, a linguagem é monólogo, diálogo, solilóquio e 

colóquio, ou seja, é a expressão de si em potencialidade de interação. A junção entre 

política e linguagem é, com isso, transformar a potência da linguagem em ação da 

linguagem, pois permite ao conteúdo e ao significado adquirirem presença no 

mundo. 

A informação, o conteúdo constitutivo da linguagem, consiste na forma, na 

aparência do que é verdade ou falsidade e é o produto da política. Por ser aparência, 

a informação não se confunde com verdade ou falsidade, pois é somente uma porta 

de entrada. Transformar a informação em sinônimo de verdade ou falsidade é o 

objetivo da política vivenciada na interação social por meio da linguagem e, por isso, 

cabe discriminar entre o que é informação e o que é verdade ou falsidade. A política 

vivenciada lida com o imediato da informação, com a interação social, com o público, 

com a necessidade do resultado o quanto antes ou com a protelação, com o 

escamotear, com o blindar, com o atrair, com eventualmente tudo que esteja 

relacionado com o ser humano em sociedade. A linguagem e a capacidade de o ser 

humano em trabalhar a linguagem ampliam essa dimensão: 

 

Uma conversa envolve adquirir e transmitir informações sobre o mundo, 

imediatamente e sem muita reflexão consciente. Nossa capacidade linguística, 

logo, permite que nos envolvamos em atividades cooperativas complexas que 

requerem um fluxo rápido de informações entre um grande número de pessoas, 

como construir pontes e supercondutores (embora, infelizmente, também 

promovam guerra). Nós compartilhamos nossa capacidade de perceber 

visualmente com muitas outras espécies. Em contraste, nenhuma outra espécie 

possui nossa avançada capacidade linguística. Qualquer investigação sobre o 

que torna os humanos distintos como espécie começa e termina com o uso da 

linguagem (STANLEY, 2007, p. 1). 5 

                                                     
5 Tradução do autor. O original é “A conversation involves acquiring and conveying information about 
the world, immediately and without much conscious reflection. Our linguistic capacity thereby enables 
us to engage in complex cooperative activities that require rapid information flow between large 
numbers of people, such as building bridges and superconductors (though unfortunately also waging 
war). We share our ability to visually perceive with many other species. In contrast, no other species 
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Cabe verificar, assim, como a linguagem na política e no uso dado pela política 

permite estabelecer uma linguagem específica do fascismo. Mais do que isso, como 

a linguagem transforma-se em estratégia para que desloque as noções de verdade 

e falsidade para com o objetivo de conquistar e de manter poder em consonância 

com a segregação social. 

 

3 LINGUAGEM COMO ESTRATÉGIA 

 

A política compreendida como ação e poder demanda absorção das 

condições existentes. Os aspectos sociais, econômicos e históricos interagem com 

a política em uma relação de espaço-tempo tendo em vista o espaço em que se 

insere, o lugar, e o momento, o quando. Ao abstrair as condições existentes, a ação 

e o poder podem ser simples fugas da realidade e perderem o objetivo a que estão 

propensos a servir. Caso as condições existentes sejam absorvidas, entretanto, a 

ação e o poder atraem a preparação e a aplicação. 

Estratégia é um termo advindo da antiguidade e, tradicionalmente, se vincula 

com a área militar como forma de expressão de coordenação de movimentos e de 

ações com perspectivas de possibilidades. Insere-se, hoje em dia, a compreensão de 

estratégia em diversas áreas como administração, economia, comunicação social, 

política, entre outras, com uma variedade de definições e finalidades. A relação entre 

política e estratégia é estreita com elaborações conceituais diversas e, muitas vezes, 

concorrentes. De modo sucinto, para o objetivo a ser analisado na presente escrita, 

se concebe estratégia como dinamismo em que se apresenta como eixo para meios 

e para fins inseridos na política. A estratégia demanda como dinamismo, portanto, 

adaptabilidade e adequação, principalmente, por contingências não previstas nas 

possibilidades, ou seja, nos cenários delineados. Essa junção entre estratégia, 

adaptabilidade e adequação consiste em traçar o que deve ser permanente e o que 

deve ser mudado. O interesse e o objetivo em uma estratégia é o permanente 

enquanto os meios utilizados são os mutáveis. 

                                                     
has our advanced linguistic capacity. Any investigation into what makes humans distinctive as a 
species begins and ends with language-use”. 
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A estratégia quando associada à ação e ao poder torna-se a articulação de o 

que se precisa com vistas a uma finalidade e, para isso, requer um como fazer. 

Quando Jason Stanley apresenta o livro Como funciona o fascismo – a política do 

“nós” e “eles”, o título clama tanto pelo como (how) quanto pelo funcionar (work). A 

política vinculada ao funcionar é convidar a expor como conquistar o objetivo e o 

interesse de modo mais amplo, efetivo e, de preferência, rápido. A linguagem é um 

dos recursos utilizados para que uma política funcione e, por isso, consiste em 

tracejar a linguagem como estratégia e, não, meramente, como um recurso ordinário, 

comum do dia a dia. 

Jason Stanley enfatiza o fascismo de se valer da linguagem como estratégia 

e prescindirem da compreensão de verdade e falsidade. Para isso, fascismo tende a 

ser analisado pelo filósofo norte-americano de modo universal, passível de ser em 

qualquer lugar do mundo, e não histórico, acontece em qualquer momento e não 

somente em um período histórico cronológico: 

 

Nos últimos anos, diversos países de todos os cantos do mundo foram 

acometidos por uma espécie de nacionalismo de extrema-direita. A lista inclui 

Rússia, Hungria, Polônia, Índia, Turquia e Estados Unidos. A tarefa de generalizar 

em torno de tal fenômeno é sempre problemática, já que o contexto de cada país 

é sempre único. Mas essa generalização é necessária no momento atual. Escolhi 

o rótulo “fascismo” para qualquer tipo de ultranacionalismo (étnico, religioso, 

cultural), no qual a nação é representada na figura de um líder autoritário que fala 

em seu nome (STANLEY, 2018, p. 7). 

 

É relevante considerar, desse modo, que, no quase primeiro quartel do século 

XXI, há um recrudescimento do nacionalismo de extrema-direita em diversos países 

e, com isso, cabe, verificar como a linguagem adentra na tática dessas políticas: 

 

Meu interesse neste livro está na política fascista, sobretudo nas táticas 

fascistas como mecanismo para alcançar poder. Quando aqueles que empregam 

essas táticas chegam ao poder, os regimes que eles praticam são, em grande 

parte, determinados por condições históricas específicas. O que aconteceu na 

Alemanha foi diferente do que aconteceu na Itália. A política fascista não conduz 
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necessariamente um estado explicitamente fascista, mas é perigosa de qualquer 

maneira (STANLEY, 2018, p. 7). 

 

A linguagem como estratégia perpassa outras estratégias inseridas nas 

táticas fascistas e, por ser transversal, se torna elemento constitutivo de toda e 

qualquer estratégia nas táticas do fascismo. Quando se concebe o fascismo de 

modo universal e não histórico, a linguagem transforma-se na estratégia central 

ainda que escamoteada por outras estratégias, pois possibilita manter-se em 

movimento. É a manutenção do movimento a condição para a permanência da 

política fascista como opção política. Mais do que isso, não há esquecimento quando 

se insere a linguagem como estratégia já que a linguagem é o meio do conteúdo 

constitutivo proposto pela política. Essa dimensão apresenta-se por diversas 

facetas: 

A política fascista inclui muitas estratégias diferentes: o passado mítico, 

propaganda, anti-intelectualismo, irrealidade, hierarquia, vitimização, lei e ordem, 

ansiedade sexual, apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-

estar público. Embora a defesa de certos elementos seja legítima e, às vezes, 

justificada, há momentos na história em que esses elementos se reúnem num 

único partido ou movimento político, e esses momentos são perigosos 

(STANLEY, 2018, p. 8). 

 

A linguagem funciona entre as pessoas a vários fins políticos em que requer 

um funcionamento contínuo. Como consequência, a linguagem precisa de marcas, 

fronteiras diferenciais para que a identidade do alvo da política fascista tenha efeito 

e resultado. É a arregimentação dos elementos para que expandam o alcance com 

um viés de retroalimentação. De modo prático, é o conteúdo necessário advindo da 

política na linguagem formando-se a todo o momento. Não é casual a possibilidade 

de verificar o que é política fascista, pois as balizas são dadas explicitamente em 

uma noção separada de aparência e o que efetivamente pretende obter como 

objetivo e interesse. Mais especificamente, é necessário que essas balizas sejam 

realizadas na prática a fim de que a linguagem tenha imagem e presença sobre aquilo 

que visam às políticas fascistas: 
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O sintoma mais marcante da política fascista é a divisão. Destina-se a dividir 

uma população em “nós” e “eles”. Muitos tipos de movimentos políticos 

envolvem tal divisão. Por exemplo, a política comunista utiliza como arma as 

divisões de classe. Para fazer uma descrição da política fascista é necessário 

descrever a maneira muito específica pela qual a política fascista distingue “nós” 

de “eles”, apelando para distinções étnicas, religiosas ou raciais, e usando essa 

divisão para moldar a ideologia e, em última análise, a política. Todo o 

mecanismo da política fascista trabalha para criar ou solidificar essa distinção 

(STANLEY, 2018, p. 9). 

 

A linguagem torna-se essencial para que a divisão entre “nós” e “eles” 

funcione e, principalmente, tenha resultados políticos efetivos. Como consequência, 

a divisão requer estar presente constantemente em qualquer temática para que seja 

marca distintiva. Inserir termos, expressões, clichês, frases de efeito e repetir por 

meio de qualquer forma de comunicação é imprescindível para que a política fascista 

institua a divisão “nós” e “eles”. Esses componentes possibilitam extrair e identificar 

onde se observa a política fascista, ou seja, características comuns possíveis de 

serem verificadas em qualquer país. 

Nesse sentido, a efetivação da política fascista viabiliza-se por moldar uma 

noção de mundo, de espaço, de ambiente e de meio relacional como imagem, uma 

mera aparência sem concretude. Ao propor o resgate do passado mítico, o fascismo 

lida com o passado harmonizado pela pureza e pela perfeição interrompida por 

concepções liberais e cosmopolitas direcionadas pelo princípio da igualdade 

consubstanciadas em um globalismo. Ao reforçar pela linguagem o passado mítico, 

“Essa história imaginária fornece provas para apoiar a imposição de hierarquia no 

presente, e dita como a sociedade contemporânea deve ser e agir” (STANLEY, 2018, 

p. 13). 

Ao constantemente invocar pureza e um passado mítico, a linguagem da 

política fascista trabalha com as emoções e, não, com a razão. Mais 

especificamente, se busca instituir um componente imaginário de perfeição 

contraposto por uma realidade, na leitura de mundo fascista, nefasta dada pela 

desordem. Ao lidar com emoções no passado mítico, a linguagem fascista como 

estratégia objetiva o âmago da imaginação e da representação como molde de uma 
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possível realidade pura e melhor dada, nesse caso, somente pelo fascismo. Para isso, 

a linguagem por meio do passado mítico é atrativa já que “Crenças e desejos nos 

guiam na ação. Ao considerar a natureza desses estados, é natural apelar para 

noções representacionais um tanto misteriosas” (STANLEY, 2010, p. 87) 6. 

No caso da propaganda, ainda que emoções e representações sejam 

elementos constituintes, o aspecto oculto é o principal. A linguagem na propaganda 

serve para ocultar e, ao mesmo tempo, angariar atração política. O vínculo entre 

política e propaganda está à mercê dos interesses e objetivos, e, no caso do 

fascismo, a linguagem permite obrar termos, expressões e conteúdo para que a 

finalidade seja e esteja oculta. Por isso, “A propaganda política usa a linguagem dos 

ideais virtuosos para unir pessoas por trás de objetivos que, de outra forma, seriam 

questionáveis” (STANLEY, 2018, p. 28). 

A propaganda política na concepção de linguagem do fascismo abrange não 

somente o que é escrito por meio de documentos, posicionamentos oficiais, 

memorandos, entre outros, mas o que é dito por meio de discursos e de 

pronunciamentos. Desse modo, a propaganda constituída em qualquer meio de 

comunicação absorve a linguagem fascista como estratégia não somente como 

linguagem descritiva, “Mas linguagem também é caracteristicamente usada para 

demarcar e isolar uma população-alvo durante o processo que a direciona ao seu 

extermínio em massa, à redução da empatia por eles, a sua exclusão e ao seu 

silêncio” (BEAVER & STANLEY, 2019, p. 504)7. 

Nesse sentido, a propaganda permite lidar com temas diversos como 

corrupção, democracia, liberdade, racismo, entre outros, sempre em um equilíbrio 

entre ocultar a finalidade, prescindir de noções de verdade e falsidade e absorver de 

modo contínuo e crescente adesões para uma política fascista. O conteúdo não é 

explícito, ao contrário, está dotado de sombras, aparências e codificações: 

 

Palavras de código são precisamente uma classe de expressões que  são  usadas 

                                                     
6 Tradução do autor. O original é “Beliefs and desires guide us in action. In accounting for the nature 
of these states, it is natural to make appeal to somewhat mysterious representational notions”. 
7 Tradução do autor. O original é “But language is also characteristically used to demarcate and isolate 
a targeted population during the process leading up to their mass extermination, to reduce empathy 
for them, to exclude and silence them”. 
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para transmitir mensagens controversas enquanto permite ao comunicador 

manter uma negação plausível a respeito da comunicação dessa mensagem 

controversa. De modo mais geral, na comunicação, nós frequentemente 

buscamos incutir em nosso público uma crença, ou talvez apenas uma 

desconfiança, sem que eles “atribuam” essa intenção comunicativa a nós 

(BEAVER & STANLEY, 2019, p. 521).8 

 

Encontra-se, assim, a propaganda como um dos elementos para o anti-

intelectualismo e a irrealidade em que o pilar central é a linguagem. No conjunto, a 

política fascista prepara e age na formação da atmosfera e na criação por meio de 

distorções da divisão “nós” e “eles” a cada situação prática, ou seja, a cada momento 

do dia a dia de cada membro de uma sociedade. Não é casual que “Quando a 

educação, a especialização e as distinções linguísticas são solapadas, restam 

somente poder e identidade tribal” (STANLEY, 2018, p. 37). 

Cabe destacar que o limiar dado pela divisão entre “nós” e “eles” para a 

existência de um “nós” fascista sem “eles” é tênue. A política fascista começa pela 

existência de um “eles” e pode vir a trabalhar com a inexistência do “eles”. Cada 

estratégia exposta pelo filósofo norte-americano são elementos de um conjunto 

integrado em que a linguagem, por ser transversal, permite dinâmica e movimento à 

política fascista. Como consequência, um dos pontos desse limiar é a incidência 

massiva das emoções em detrimento da razão: 

 

A política fascista substitui o debate fundamentado por medo e raiva. Quanto é 

bem-sucedida, seu público fica com uma sensação de perda e desestabilização, 

um poço de desconfiança e raiva contra aqueles que, segundo foi dito, são 

responsáveis por essa perda (STANLEY, 2018, p. 53). 

 

A  hierarquia  e  a  vitimização  lidam  com  as  perdas,  com  a  inversão de um 

                                                     
8 Tradução do autor. O original é “Code words are precisely a class of expressions that are used to 
convey controversial messages while allowing the speaker to maintain plausible deniability over 
communicating that controversial message. More generally, in communication, we often seek to instill 
in our audience a belief, or perhaps just a suspicion, without having them “pin” that communicative 
intention on us”. 
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suposto poder estabelecido de modo natural representado por status e com a 

sensação e as imagens de minorias serem dominantes em uma representação de 

mundo com tendências a desmoronar. A política fascista vale-se para agir como 

salvacionista, o último trunfo de uma leitura de mundo que foi perdida e precisa ser 

não só resgatada como também ser salva. A linguagem como estratégia aparece por 

meio de técnicas como o denominado dogwhistle: 

 

Palavras que têm um conteúdo explícito aparentemente neutro, mas tem o efeito, 

entre certos públicos, de representar as coisas de uma forma decididamente não 

neutra, em maneiras que estão desconectadas de seus significados literais - por 

exemplo, palavras que conotam associações fortemente negativas – são 

chamadas de dogwhistles. Um dogwhistle é um enunciado que sinaliza uma 

coisa aparentemente inofensiva para um público e algo muito diferente, 

geralmente prejudicial, para um público diferente (BEAVER & STANLEY, 2019, p. 

511).9 

 

Em esse processo associativo dado pela linguagem, cuja transversalidade se 

insere nas demais estratégias da política fascista, lei e ordem adquirem significância 

por viabilizar uma ação de ajustes de uma eventual desordem. Para isso, a lei 

simboliza qualificar as divisões desejadas e, como consequência, aparar, corrigir e 

eliminar o que está fora da ordem. Ao considerar que é passível de se estabelecer a 

razão da linguagem fascista ser universal e não histórica, a ameaça do “eles” para 

os “nós” fascistas transcende fronteiras. Desse modo, a política fascista assimila e 

capacita uma linguagem universal em que o “eles” está em todo o mundo e, assim, é 

preciso forjar uma aliança internacional tanto como impedimento quanto de 

eliminação ao “eles”. 

Reafirma-se, novamente, a relação entre política, comunicação e linguagem 

para que se passe a sensação, a imagem e a emoção de que há um consenso 

internacional de ameaça e de perda em que o maior responsável é o “eles”. Esse 

                                                     
9 Tradução do autor. O original é “Words that have a seemingly neutral explicit content but have the 
effect, among certain audiences, of representing things in a decidedly non-neutral fashion, in ways 
that are disconnected from their literal meanings – for example, words that connote strongly negative 
associations – are called dogwhistles. A dogwhistle is an utterance that signals one apparently 
harmless thing to one audience and something very different, usually harmful, to a different audience”. 
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consenso internacional também é absorvido por uma linguagem fascista como 

estratégia em que há facilidade para ser disseminada tendo em vista a tecnologia e 

a velocidade da comunicação. Desse modo, o conteúdo da linguagem é disseminado 

internacionalmente por uma política fascista forjada no plano internacional em que 

também não interessa a verdade ou a falsidade, mas, sim, a reprodução constante 

do perigo, da ameaça, da perda. É um trabalho urbi et orbi e, para isso, a exaltação do 

nacional e a opressão e, eventual aniquilamento, do ser globalizado são necessárias 

em uma constância da política fascista: 

 

A ideologia fascista rejeita o pluralismo e a tolerância. Na política fascista, todos 

na nação escolhida compartilham uma religião e um modo de vida, um conjunto 

de costumes. A diversidade dos grandes centros urbanos, com sua concomitante 

tolerância em relação à diferença, é, portanto, uma ameaça à ideologia fascista. 

A política fascista tem como alvo as elites financeiras, pessoas “cosmopolitas”, 

pessoas liberais, bem como minorias religiosas, étnicas e sexuais. Em muitos 

países, esses grupos são marcadamente urbanos. As cidades, portanto, servem 

como alvo substituto para os inimigos clássicos da política fascista (STANLEY, 

2018, p. 122). 

 

As correntes da política fascista estão integradas entre uma emoção e uma 

imaginação constantemente evidenciadas por meio de uma ansiedade sexual em 

que necessita enaltecer a família tradicional, o macho, o pai, o branco em conjunto 

com os apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. 

As referências de salvar e salvador surgem, principalmente, quando a conjuntura 

propicia expor estados de emergência, crises, tragédias e caos. Uma vez considerada 

a condição para reforçar o “nós” contra “eles”, é o momento da escolha e do 

aprofundamento da divisão, pois “Na ideologia fascista, em tempos de crise e 

necessidade, o Estado reserva apoio para os membros da nação escolhida, para 

“nós” e não para “eles”” (STANLEY, 2018, p. 127-128). 

Esse constructo da política fascista por meio de uma linguagem como 

estratégia exposta como transversal a todas as demais estratégias das táticas 

fascistas abre constantemente a oportunidade e a existência do reconhecimento. O 

fascismo deixa de ser só uma referência histórica no tempo cronológico e se torna, 
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por atuar na representação, na imaginação e na emoção, uma proposta de viver. Para 

isso, reconhecimento e formação de um campo próprio viabilizam manutenção do 

fascismo e possibilidade de política fascista. Para isso, cabe compreender de que “O 

ato de reconhecer e ser reconhecido significa também o poder de reconhecer, de 

designar o que e quem deve ser reconhecido ou o que é pertinente de ser dito ou não 

em dado momento em dado campo” (CORTÉS, 2016, p. 102). 

Essa formação de um campo do fascismo e da política fascista como proposta 

de vida é a leitura para uma normalização do fascismo e de suas táticas como mais 

uma opção disponível. Jason Stanley destaca para a tendência de normalização e 

como a filosofia não pode se ausentar em lidar com a temática do fascismo e da 

política fascista. 

 

4 A AMEAÇA DA NORMALIZAÇÃO 

 

A preocupação do filósofo norte-americano com o fascismo e a política 

fascista perpassa a análise e a exposição argumentativa. Ao se deter nas 

ocorrências e no aumento da incidência fascista em diversos países e sociedades, 

Jason Stanley busca compreender como o fascismo, aparentemente demarcado 

historicamente na primeira metade do século XX, adentra como uma opção política 

e de vida no século XXI. Para isso, o filósofo norte-americano alinha como a presença 

fascista no dia a dia não é força de expressão ou uma interpretação do que ocorre 

por observações em demasias porque “[...] a ameaça da normalização do mito 

fascista é real” (STANLEY, 2018, p. 151). 

Essa ameaça da normalização institui-se pela receptividade das propostas e 

da política fascista por uma considerável parcela da sociedade em países distintos. 

Mais do que isso, é a facilidade da inserção no dia a dia das táticas fascistas, cuja 

linguagem é uma estratégia transversal e elemento principal para a permanência do 

fascismo no âmago das sociedades. Como consequência, 

 

[...] pode ser que o fascismo seja um conceito como a democracia – com um 

núcleo a-histórico que pode ser trazido e descrito como um padrão que pode se 
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enraizar em países que, de outra forma, se diferem radicalmente em suas 

estruturas sociais e problemas (STANLEY, 2019, p. 5).10 

 

Apela-se, com isso, para que a filosofia centralize a temática fascista como 

estudo e permita compreender o fascismo como não histórico e universal. Além 

disso, não lidar com o fascismo na perspectiva de que há uma ameaça da 

normalização possibilita que o fascismo transite e se estabeleça para uma 

normalização, e a filosofia requer expor o fascismo no centro de suas temáticas: 

 

[...] Se o fascismo é um conceito localizado historicamente, contudo, então não 

precisamos nos preocupar em confrontá-lo. O fascismo não pode voltar a 

ocorrer, e filósofos políticos das décadas recentes estiveram certos em ignorá-

lo. Se eu estiver certo, a visão de que o fascismo é um conceito historicamente 

localizado não é só falsa, é perigosamente falsa. Se o fascismo descreve uma 

ideologia perigosa com apelo universal, representá-la como um artefato de 

circunstâncias históricas passadas particulares mascara um perigo real. Por não 

estudar o fascismo filosoficamente, a filosofia dá crédito à visão de que o 

fascismo não é um risco (STANLEY, 2019, p. 6).11 

 

Quando considerado como perigo real e um risco, é preciso conceber a política 

fascista dada como táticas por meio das diversas estratégias como expressão 

também de uma incapacidade de resposta tanto da democracia quanto dos preceitos 

liberais. A forma fácil de angariar representação pelas emoções pavimenta o 

caminho do fascismo em uma conjunção constante entre se valer da propaganda 

para enaltecer medo e raiva com condenação de uma suposta realidade falida 

resultante da democracia e do liberalismo. A facilidade com que o fascismo ascende 

                                                     
10 Tradução do autor. O original é “it could be that fascism is a concept like democracy – with an 
ahistorical core that can be brought out and described as a pattern that can take root in countries that 
otherwise differ quite radically in their social structures and problems”. 
11 Tradução do autor. O original é “[...] If fascism is an historically located concept, however, then we 
do not need to be worried about confronting it. Fascism cannot reoccur, and political philosophers in 
recent decades have been right to ignore it. If I am right, the view that fascism is an historically located 
concept is not just false, it is dangerously false. If fascism describes a dangerous ideology with 
universal appeal, representing it as an artifact of particular past historical circumstances masks a real 
danger. By not studying fascism philosophically, philosophy lends credence to the view that fascism 
is not a risk”. 
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em diversos países permite que se conceba de que “Há, em suma, um consenso 

sobre um fenômeno comum” (STANLEY, 2019, p. 6)12. 

Esse fenômeno denominado fascismo na compreensão de Jason Stanley, ou 

seja, não histórico e universal, corresponde com a ameaça da normalização por meio 

de ser um movimento. Desse modo, o fascismo é fenômeno e movimento em que a 

manutenção, a permanência e a inserção como modo de vida ao indivíduo requerem 

continuamente trabalhar com as emoções. Mais do que isso, é o indivíduo visto pelo 

fascismo pela face emocional e, não, pelo racional em equilíbrio com o controle sobre 

esse indivíduo. Como consequência, a transmissão da política fascista é dada por 

divisões: “nós” e “eles, brancos x negros, nacional x estrangeiro, entre outras. A forma 

de emergir a divisão é normalizar por meio de uma compreensão da política dada 

como amigo e inimigo. Não é casual o resgate pela política fascista do século XXI de 

referências como Carl Schmitt (1888-1985), cuja noção de amigo e inimigo, entre 

outros temas, é uma das representações políticas destacadas e, agora, atualizadas. 

O limiar entre a ameaça da normalização e a normalização de um conjunto de 

táticas de diversos espectros e procedimentos, principalmente, em países e 

continente distintos, comprova para o filósofo norte-americano que não há outro 

termo para o fenômeno e o movimento vivenciados no século XXI: “O conceito que 

nós estamos buscando para isso é fascismo. Seu ressurgimento no cenário mundial 

hoje nos ensina que o fascismo é uma ideologia que permanecerá atraente no futuro, 

em circunstâncias diferentes” (STANLEY, 2019, p. 9)13. 

A política fascista não é mais histórica, é presente e futura ou, na referência 

de Umberto Eco, um fascismo eterno ou Ur-Fascismo. Essa presença do fascismo 

não é mais dos moldes na história, localizadas, mas está aí, em toda parte já que “O 

Ur-Fascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis” (ECO, 2002). 

Compreender e, principalmente, aceitar que o fascismo está no dia a dia e é passível 

de continuidade do futuro é o caminho inicial para absorver um novo marco de 

entendimento sobre o fascismo. Demanda-se, portanto, atenção, estudo, análise, 

propostas e, não, acreditar que o fascismo não exista ou seja uma fábula já que “A 

                                                     
12 Tradução do autor. O original é “There is, in short, agreement about a common phenomenon”. 
13 Tradução do autor. O original é “The concept we are looking for is fascism. Its reemergence on the 
world stage today teaches us that fascism is an ideology that will remain attractive into the future, in 
very different circumstances”. 
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possibilidade de que o fascismo pudesse ressurgir como uma força popular não foi 

mantida suficientemente saliente” (STANLEY, 2019, p. 9)14. 

Cabe considerar, ao menos, alguns limites para que não se confunda e se 

perceba o que está em jogo. Para isso, é preciso estar ciente do que está entre a 

ameaça da normalização e a normalização como destaca o filósofo norte-

americano: 

 

O que a normalização faz é transformar o que é moralmente extraordinário em 

ordinário. Isso nos torna capazes de tolerar o que antes era intolerável, fazendo 

parecer que é assim que as coisas sempre foram. Em contrapartida, a palavra 

“fascista” adquiriu um matiz de extremismo, como se fosse alarme falso. A 

normalização da ideologia fascista, por definição, faria com que as acusações de 

“fascismo” parecessem uma reação exagerada, mesmo em sociedades cujas 

normas estão se transformando com base nessas linhas preocupantes. 

Normalização significa precisamente que a invasão de condições 

ideologicamente extremas não é reconhecida como tal porque elas parecem 

normais. A acusação de fascismo sempre parecerá extrema; “normalização” 

significa que as regras do jogo para o uso legítimo de terminologia “extrema” 

estão sempre mudando (STANLEY, 2018, p. 153). 

 

Os desafios ampliam-se em consonância com a linguagem como estratégia 

da política fascista. Perceber a dimensão dos desafios postos pelo fascismo e 

conceber o abismo em que diversas sociedades se encontram quando normalizam 

o aparente, o ilusório, as divisões, a violência e a agressão constituem o que se 

vivencia no século XXI. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao percorrer junto com o filósofo norte-americano Jason Stanley como o 

fascismo recorre à linguagem como estratégia de prática política, consta-se como 

se apresenta uma linguagem específica. Por meio de uma filosofia analítica, Jason 

                                                     
14 Tradução do autor. O original é “The possibility that fascism could reemerge as a popular force has 
not been kept sufficiently salient”. 
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Stanley expõe a linguagem como um instrumento, um meio para que verdade e 

falsidade sejam centralizadas e relevadas. A política fundamenta o conteúdo 

constitutivo da linguagem na informação para que poder e ação sejam exercidas, 

porém, se destaca como verdade e falsidade deixam de ser centrais no fascismo. 

Para isso, a informação é aparência e produto da política e não se vincula com a 

verdade ou falsidade. Apresenta-se como se confunde informação com verdade e 

falsidade, pois, muitas vezes, a política os transforma em sinônimos. 

Ao considerar a finalidade, a política atrai o que é necessário para conseguir o 

objetivo já que se demanda um funcionar. Nesse sentido, se expõe de que a 

linguagem é estratégia e, no caso das táticas fascistas, é uma estratégia transversal. 

No conjunto de todas as estratégias da política fascista, a linguagem é constituinte 

de todas as demais estratégias e, ao mesmo tempo, é a que permite a manutenção 

do fascismo como movimento. A política fascista visa, assim, estar presente como 

opção política e evitar o esquecimento. 

Jason Stanley destaca como para funcionar o fascismo recorre a divisões 

para que a linguagem adquira imagem e presença. A divisão “nós” e “eles” é 

recorrente para que a política fascista mantenha-se, consolide-se e ative-se no 

conjunto da sociedade a que visa alcançar poder e agir. Para isso, se apresenta como 

as diversas estratégias – passado mítico, propaganda, anti-intelectualismo, 

irrealidade, hierarquia, vitimização, lei e ordem, consenso internacional, apelos à 

noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público – expressam o 

aprofundamento das divisões em consonância com uma linguagem que as perpassa 

e serve por si mesma para a política fascista. 

Mostra-se também como imagem e aparência são alicerces do fascismo a fim 

de que por meio das emoções sejam criadas e estabelecidas as sensações de perda 

e de raiva e, com isso, se ampliem e aprofundem as divisões. A emoção é elevada e 

centralizada e a razão é suprimida na política fascista. Ao ser opção política e ao 

funcionar e ser um movimento, se destaca, conforme Jason Stanley, o fundamento 

do fascismo ser não histórico e universal. Dado como fenômeno, se apresenta uma 

ameaça da normalização por meio de elementos dicotômicos como a noção de 

amigo e inimigo. 
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A ameaça da normalização e a normalização separam-se de modo tênue em 

relação uníssona em como a sociedade, cujo fascismo é opção política, é movimento 

e é fenômeno, capta e recebe as táticas fascistas. Apresenta-se de que, ao aceitar as 

divisões propostas pelo fascismo em harmonia com uma linguagem fascista 

contínua e crescente, mais o fascismo absorve ser um modo de vida. Ao lidar 

continuamente com emoções, o extremo normaliza-se e se torna aceitável. Desse 

modo, se conclui de que o fascismo é presente e futuro, pois se mantém como opção 

e desejo ao centralizar constantemente nas emoções as divisões e ao ser concebido 

como a salvação para uma sensação de sociedades em desmoronamento. 

Jason Stanley ressalta como o limiar para a normalização do fascismo é 

expressão da receptividade das táticas fascistas como ordinária e, por isso, o 

fascismo é não histórico e universal. Conclui-se, assim, um alerta de que o fascismo 

não é extemporâneo ou marcado no tempo histórico, mas, sim, uma política 

amalgamada nas emoções em que se mantém como latência e pulsão na vivência 

política presente e vindoura do século XXI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo resume, em parte, algumas das ideias apresentadas na tese de 

pós-doutoramento em filosofia na Escola de Humanidades da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sob orientação do Professor Augusto 

Jobim do Amaral intitulada “Livre-arbítrio e Sociedade da Informação”, e se propõe a 

desenvolver uma reflexão crítica acerca das premissas do livre-mercado em face do 

desequilíbrio entre os agentes econômicos, em uma perspectiva multidisciplinar. 

O objetivo é analisar a realidade da sociedade de consumo estimulada pelos 

meios tecnológicos que, via uso intensivo de algoritmos, montam perfis de 

consumidores e controlam seu comportamento na rede, direcionando-os e 

agravando o fenômeno da perda da autonomia e liberdade de escolha. 

Retomando conceitos e reflexões caras às ciências sociais e à filosofia, 

pretende-se neste espaço discutir as razões conjunturais que permitam 

compreender esta realidade a partir de nova perspectiva teórica (LORDON, 2015, p. 

54) para as relações sociais e as transformações exigidas para o enfrentamento da 

chamada sociedade de controle, presente a lição do sempre atual Adorno, 

estampada na passagem que transcrevo e que serve de provocação às reflexões 

expostas neste trabalho: 

 

Os homens receberam o seu eu como algo pertencente a cada um, diferente de 

todos os outros, para que ele possa com tanto maior segurança se tornar igual. 

                                                     
1 Pós-doutor na Università degli Studio di Salerno/Itália. Doutor e Mestre pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais pela 
mesma universidade. Atualmente é professor da graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) onde coordena o Grupo de Estudos Superendividamento: crédito e sociedade 
de consumo. É professor da Pós-Graduação Lato Sensu da UFRGS, PUCRS, UNISINOS, UNIRITTER e 
URI. Atua no Centro de Pesquisa da Escola Superior da Magistratura (ESM/AJURIS), onde é pós-
graduado e professor. Membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Autor de livros e artigos jurídicos. Advogado em Porto Alegre/RS. 
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Mas, como isso nunca se realizou inteiramente, o esclarecimento sempre 

simpatizou, mesmo durante o período do liberalismo, com a coerção social. A 

unidade da coletividade manipulada consiste na negação de os homens em 

indivíduos. A horda, cujo nome sem dúvida está presente na organização da 

Juventude Hitlerista, não é nenhuma recaída na antiga barbárie, mas o triunfo da 

igualdade repressiva, a realização pelos iguais da igualdade do direito à injustiça 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 24). 

 

No primeiro capítulo, examina-se a sociedade de consumo na perspectiva da 

realidade atual que exige maximização do desempenho e da produtividade, em busca 

do sucesso e da acumulação patrimonial, a gerar esgotamento típico da chamada 

sociedade do cansaço.  

Na sequência, são analisadas as perspectivas para a construção de um estado 

social que se preocupe com proteção das pessoas que sofrem infortúnios individuais 

e o desafio de reduzir as desigualdades e concretizar um espaço público de maior 

solidariedade e confiança entre os indivíduos, em muito dificultado por um 

pensamento predominantemente neoliberal e competitivo, que acaba por incentivar 

o consumismo e a oferta de crédito irresponsável, causando superindividamento das 

pessoas e criando um sistema baseado no controle pela dívida em um capitalismo 

global pautado pelo sistema financeiro espetulativo.  

Por fim, no último capítulo, destaca-se a realidade do aumento massivo do 

comércio eletrônico, com uso de algoritmos e perfis criados a partir do Big Data e 

processadores de dados cada vez mais desenvolvidos, bem como os riscos daí 

decorrentes para a perda da autonomia, da individualidade e da liberdade de escolha, 

próprias do chamado capitalismo de vigilância em que estamos inseridos. 

 

2 SOCIEDADE DE CONSUMO E SOCIEDADE DO CANSAÇO 

 

A sociedade de consumo está assentada sobre um sistema que explora a 

insatisfação das pessoas. O método explícito de atingir tal efeito, como explica 

Bauman, “é desperdiçar e desvalorizar os produtos de consumo logo depois de terem 

sido promovidos no universo dos desejos dos consumidores. [...] satisfazendo cada 
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necessidade/desejo/vontade de tal maneira que eles só podem dar origem a 

necessidades/desejos/vontades ainda mais novos” (BAUMAN, 2008, p. 64).  

A necessidade de perpetuar a insatisfação do consumidor para que ele se 

mantenha cativo, buscando a felicidade a cada novo produto adquirido (LORDON, 

2015, p. 66-68), também reduz a própria liberdade de escolha2, notadamente quando 

é ele submetido e exposto constantemente à publicidade contínua3 

Essa necessidade de eternizar a insatisfação e provocar a busca da felicidade 

em novos atos de consumo é o motor do sistema de mercado vigente e que se tornou, 

hoje, modelo cultural, como advertem Guy Debord (1997, p. 34-35; p. 46-47), 

Zygmunt Bauman (2008. p. 63-65) e Gilles Lipovetsky (2004. p. 60-61), entre outros. 

Esses autores mostram que a perpétua insatisfação do consumidor tem como 

conseqüência a aniquilação da sua liberdade (RUSSELL, 2014, p. 157-158). 

Do sucesso de tais técnicas decorre a estafa do consumidor/trabalhador em 

busca do crédito para o que considera necessário para uma vida feliz ou realizada. 

Em tal contexto, conforme afirma Han, as pessoas passam a exigir mais e mais 

de si próprias: “A sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço 

e esgotamento excessivos” (HAN, 2017b, p. 70). E prossegue: “Mas a derrocada da 

instância de domínio não leva a uma real liberdade e falta de coação, uma vez que o 

sujeito do desempenho também se autoexplora. [...] A autoexploração é muito mais 

eficiente do que a exploração do outro, pois é acompanhada por um sentimento de 

liberdade.” (HAN, 2017a, p. 112). 

No passado, o trabalho, em determinadas circunstâncias, representava, por si, 

a exploração do homem pelo homem. Não por outra razão “a palavra ‘trabalho’ vem 

de um instrumento de tortura (o tripalium, formado por três estacas) utilizado na 

Antiguidade para punir os escravos que não queriam ‘trabalhar’, isto é, penar. As 

                                                     
2 “No sentido mais abstrato, ‘liberdade’ significa a ausência de obstáculos externos para a realização 
de desejos. Considerando esse sentido abstrato, a liberdade pode ser expandida pela maximização 
do poder ou por desejos minimizados.” (RUSSELL, 2014, p. 157-158). 
3 “As exigências do padrão de felicidade do capitalismo expressam a tonalidade da decepção, pois no 
impõem um modelo de felicidade sem nos oferecer os meios para alcançá-la. Não temos parâmetros 
para medir a viabilidade de nossos desejos ao mesmo tempo que a obrigação torturante de 
autorrealização traz limites às tentativas de encontrar rotas de fuga ao modelo opressor de ter que 
ser ‘o melhor em tudo’, que só reflete evidentemente, na projeção financeira e na capacidade de 
consumir. A capacidade de invenção de uma autonomia de vida guiada pelo consumo é cada vez mais 
a fonte primordial do capitalismoglobalizado e da demopcracia liberal. (PEREIRA, 2017. p. 183-184). 
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palavras labor, em latim (labour, em inglês), Arbeit, em alemão, rabot, em russo, 

indicam todas elas a atividade penosa infligida ao escravo ou ao órfão.” (JAPPE, 

2013b, p. 15). 

Hoje, a substituição do trabalho das pessoas pelas tecnologias – motor do 

desenvolvimento capitalista -, acaba por ser também um fator de sua crise (JAPPE, 

2013b, p. 24-25).  

Nesse sentido, o uso da internet mudou não só a forma de consumir, mas 

também a forma de trabalhar (BIFO, 2016; LAZZARATO, 2006, p. 57, p. 140- 141; 

AMARAL, 2020, p. 103). 

A sociedade atua dentro de um ordenamento coletivo onde máquinas, objetos, 

símbolos e pessoas atuam como agentes. “El ‘sujeto libre’ en el sentido de ‘liberado’ 

de toda subordinación personal, se realiza en la figura del empresario de sí mismo y 

en la del consumidor que escoge de manera ‘soberana’ en una panoplia infinita de 

mercancías.” (LAZZARATO, 2015, p. 183). 

O sistema atual, como explica Maurizio Lazzarato, exalta o empresário de si 

mesmo e forja pessoas individualistas que estabelecem sua lógica da ambição com 

valores que giram em torno de custos e lucros, vantagens e perdas, oferta e procura, 

rentabilidade, etc. O sujeito se vê como alguém livre, autônomo, independente que 

vive constantemente negociando com seu ego e seu superego econômicos, uma vez 

que é responsável pela própria sorte e passa a competir não apenas com os outros, 

mas também consigo mesmo, sofrendo a estafa de uma sociedade do desempenho 

(LAZZARATO, 2015, p. 184). 

A tecnologia desconsidera seus efeitos sociais em nome do progresso, 

enquanto trabalhadores/consumidores/cidadãos são avaliados conforme o 

acúmulo de capital. 

 

Mas como já o dissera um dos apologistas do liberalismo inglês do século XIX, 

John Stuart Mill: nenhuma invenção para economizar trabalho permitiu alguma 

vez a alguém trabalhar menos, mas apenas produzir mais na mesma unidade de 

tempo. As nossas vidas continuam a girar em torno do trabalho, e o trabalho 

continua a ser uma fonte de sofrimento: tanto para aqueles que o têm como para 

aqueles que não o têm. [...] O resultado final do capitalismo parece este: o 
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problema mais grave já não é (ou não penas) a exploração, mas a superfluidade: 

o facto de sermos supérfluos, “a mais”. O capital já não tem necessidade de 

muitos homens como trabalhadores, e se eles não trabalham e não ganham, não 

podem sequer ser consumidores. Já não servem para nada. Explorá-los já não é 

rentável. [...] O fim da sociedade do trabalho poderia ser uma boa notícia. Mas, 

nas condições actuais, ela torna-se uma catástrofe e redunda em situações em 

que se morre de fome no meio da abundância. A alternativa à sociedade do 

trabalho não devia ser procurada num paraíso tecnológico em que as máquinas 

trabalhem em vez de nós. Isso significaria ainda e sempre entregarmo-nos a uma 

megamáquina impossível de controlar, em vez de reconquistarmos a autonomia 

necessária (JAPPE, 2013b, p. 27-28). 

 

Acreditando na plena liberdade de escolha e autodeterminação transmitida 

pelo culto ao self-made man (LORDON, 2015, p. 224), a cultura desta sociedade de 

consumo julga a si e, ainda mais, aos outros, pois passa a hierarquizar os cidadãos 

a partir da abundância de consumo.  

Segundo Bauman: 

 

Liberdade de escolha não significa que todas as opções sejam corretas - elas 

podem ser boas e más, melhores e piores. A alternativa escolhida acaba sendo 

prova de competência ou falta da mesma. Supõe-se que a “subclasse” da 

sociedade de consumidores, os “consumidores falhos”, seja um agregado 

composto de vítimas individuais de escolhas individuais erradas, e tomadas 

como prova tangível da natureza pessoal das catástrofes e derrotas da vida, 

sempre um resultado de opções pessoas incompetentes (BAUMAN, 2008, p.174). 

 

A liberdade para empreender e prosperar, assim como a liberdade para 

consumir, são os fetiches deste modelo cultural que classifica as pessoas julgando 

suas escolhas com base nas conseqüências visíveis, sem conhecimento das causas 

que as determinaram.  

A falácia da meritocracia hierarquiza o cidadão a partir de um ideário de justiça 

intrínseca ao livre mercado, subtraindo do Estado sua capacidade de regulação. Boa 

parte da própria sociedade considera aqueles que não ascenderam economicamente 
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um incômodo em razão da incapacidade dessas pessoas de contribuir com a 

sociedade.  

Aos chamados “consumidores falhos” atribui-se a pecha da incapacidade e 

incompetência pelo fracasso na sociedade de consumo e por viverem na pobreza, à 

margem do mercado, passando assim a integrar uma “subclasse” condenada à 

exclusão social por não se submeterem às regras do jogo do consumismo ou por 

não vencerem sob a égide destas regras de mercado estabelecidas por quem detém 

os meios para progredir.  

Premidos pela necessidade, buscam no endividamento a inclusão na 

sociedade de consumo, agravando, ao fim e ao cabo, sua condição miserável, diante 

dos custos do crédito obtido a duras penas.  

Como adverte Bauman: “Para os pobres da sociedade de consumidores, não 

adotar o modelo de vida consumista significa o estigma e a exclusão, enquanto 

abraçá-la prenuncia mais a pobreza do que impede a chegada dela.” (BAUMAN, 2008, 

p. 175).  

Nesse contexto, pessoas excluídas do sistema buscam visibilidade nesse 

universo universalista, totalizador e silenciador do diverso (AMARAL; DIAS, 2019, p. 

131).  

 

3 O ESTADO SOCIAL AGONIZANTE, NEOLIBERALISMO E SOCIEDADE DO CONROLE 

 

O Estado Social supõe proteção às pessoas que sofrem infortúnios 

individuais, atribuindo um contorno comunitário e coletivo à vida em sociedade, com 

vistas à concretização de uma ordem igualitária, geradora de confiança e 

solidariedade (BAUMAN, 2008, p. 176).  

Trata-se da representação institucional do ideal de comunidade, mas que 

cada vez mais tem se mostrado utópico na sua forma universal. Posto em prática, 

permitiria a restabelecer a confiança mútua dos seus membros, bem como a 

confiança na rede de apoio presente em uma coletividade fundada na solidariedade. 

 

Para muitos cidadãos, a liberdade de escolha continuará sendo um espectro 

evasivo e um sonho infundado, a não ser que o medo da derrota seja aliviado por 



 

 

 
 

André Perin Schmidt Neto | 37 

 

uma política de seguros promulgada em nome da comunidade, uma política em 

que possam confiar e com a qual possam contar em caso de um fracasso 

pessoal ou de um golpe caprichoso do destino. 

Se a liberdade de escolha é garantida na teoria, mas inatingível na prática, a dor 

da desesperança com certeza será superada pela ignomínia da infelicidade – 

pois a habilidade, testada todos os dias, de enfrentar os desafios da vida é a 

própria oficina em que a autoconfiança, o senso de dignidade humana e a 

autoestima dos indivíduos são formados ou fundidos (BAUMAN, 2008, p. 177). 

 

De fato, em algum momento da vida, todos somos frágeis de alguma forma. 

Só um sistema que gere segurança para todos os que confiam em uma rede de ajuda 

mútua pode criar o ambiente necessário para enfrentar o inesperado e as 

vicissitudes que o só ato de viver nos impõe. Nas belíssimas palavras de Virginia 

Zambrano: 

Le ragioni del declinio di una società, per G. B. Vico, andrebbero ricondotte al 

momento in cui gli uomini non individuano più alcuna ragione per continuare a 

legare sé stessi agli altri. La mancanza di “inter-esse” è, in altri termini, intesa 

come mancanza di legame che genera disordine, involuzione e conduce a quello 

stadio di guerra permanente che, in origine, caratterizza i rapporti fra popoli e che 

per contro, la natura socievole dell’uomo vuole superare (ZAMBRANO, 2005, p. 

95). 

 

Tal permitirá o crescimento conjunto e conjugado, fruto da segurança no apoio 

da sociedade, essencial para a própria confiança do investidor em termos de 

crescimento econômico e que se reflete na esfera social.  

A insegurança e o medo característicos da sociedade atual, aglomerada em 

centros urbanos e culturalmente individualista, gera desconfiança nas pessoas, a 

afastar ainda mais a concretização de uma proposta solidária do Estado Social.4  

                                                     
4 “Suspeitamos dos outros e de suas intenções, nos recusamos a confiar (ou não conseguimos fazê-
lo) na constância e na regularidade da solidariedade humana. [...] substituindo as comunidades 
solidamente unidas e as corporações pelo dever individual de cuidar de si próprio e de fazer por si 
mesmo.” (BAUMAN, 2009, p. 16). 
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Nesse contexto, a sociedade do Big Data conjugada à dinamicidade do 

mercado, é fator que dificulta políticas públicas voltadas a um sistema que se quer 

baseando mais na confiança do que no controle social.  

E isso porque “confiança significa edificar uma boa relação positiva com o 

outro, apesar da falta de saber. Se de antemão sei tudo, já se torna supérflua a 

confiança. [...] Em vez do mote transparência cria confiança dever-se-ia 

propriamente dizer: a transparência destrói a confiança.”(HAN, 2017a, p. 111). 

Com isso, os desafios para a implementação de um verdadeiro Estado Social 

tornam-se intransponíveis no atual contexto, criando um vazio angustiante de uma 

geração frustrada diante de tantos retrocessos nas políticas públicas nessa segunda 

década do século XXI. 

A crise das migrações (PEREIRA, 2017, p. 211; BAUMAN, 2009, p. 20-21), o 

surgimento de um discurso estratégico de segurança nacional que ao final tem 

propósitos econômicos e o uso do dinheiro público para solucionar crises financeiras 

sazonais próprias do modelo econômico vigente, põem à prova a efetiva 

possibilidade desse projeto de Estado Social a nível global. 

 

A racionalidade governamental é uma racionalidade assecuratória. Descarrega 

os custos sobre o sujeito, fazendo-o responsável pelo uso que realiza de sua 

própria liberdade. [...] A idéia do Estado social é desconstruída a partir da ideia de 

um risco que se socializaunicamente sob a forma de custo, e que, portanto, é 

realocado – à força de intervenções de governo muito mais sutis, mas 

igualmente invasivas tal como as tradicionais – ao sujeito individual que deverá 

se encarregar. O indivíduo como empreendedor de si e um ambiente social em 

condições de autorregular suas próprias relações, enquanto mantido livre das 

ingerências, são o referente das tecnologias governamentais. [...] O sujeito, este 

um dos principais resultados da investigação foucaltiana, não é livre, mas é 

produzido como livre. [...] O ordoliberalismo alemão e o anarcocapitalismo 

americano colocaram em crise sua lógica geral. E, todavia, o retorno a um 

“libéralisme frugal” que propõem – Estado mínimo, máxima abertura à liberdade 

dos indivíduos e a responsabilização destes em relação ao seu exercício 

desenvolve esquemas de regulação igualmente invasivos. A vida inteira dos 

sujeitos é subsumida ao mercado. E isso significa que a conduta de cada um 
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deles deve ser formada – e, em seguida, iniciada – por por uma práxis de troca e 

valorização (CHIGNOLA, 2020, p. 51-53). 

 

Em tempos de mercado globalizado, corrigir violências e injustiças 

decorrentes desse paradigma liberal totalizante se mostra tarefa cada vez mais 

difícil. 

Um dos principais objetivos do neoliberalismo é criar apoiadores convertidos, 

que crêem na justiça do modelo competitivo. “A aflição mais massiva com relação 

ao capitalismo cristalizou-se em núcleo mais denso, onde se percebeu algo de 

excepcional importância para a articulação do movimento: o sistema controla a parte 

mais ínfima da vida” (AMARAL; DIAS, 2019, p. 190). Não se limita à ação dos 

governantes, mas à conduta dos próprios governados, o que dificulta, inclusive, que 

seja colocado em questão (AMARAL; DIAS, 2019, p. 191). 

Nesse sentido, em passagem de sua obra, Lordon5 resume como: 

 

[...] uma espécie de concentração de todas as aporias subjetivistas do livre-

arbítrio, reveladas pelas situações de dominação “feliz”. Como querer a servidão 

é, com efeito, uma pergunta que não admite outra resposta subjetivista senão a 

tautologia aberrante da servidão voluntária. [...] Uma dominação é uma produção 

                                                     
5 “Se o estruturalismo das paixões combina adequadamente com uma economia política histórica do 
capitalismo (como a teoria regulacionista dos regimes de acumulação) e com uma ciência social das 
instituições inspirada em Durkheim e Mauss, ele também revela, mais precisamente, algo da 
identificação afetiva dos indivíduos. [...] Um efeito próprio das instituições do capitalismo cujos 
rastros podem ser encontrados nos indivíduos é a dominação. Ela é, na verdade, muito mais 
necessária quando as orientações do regime de acumulação neoliberal, notadamente na prática da 
relação salarial, vêm perturbar a simples idéia que espontaneamente se tem de dominação, isso 
precisamente porque a empresa neoliberal se vangloria, daí em diante, por funcionar sob 
“consentimento”. [...] E a categoria de “violência simbólica” não tinha outra finalidade, senão mostrar 
essa doce imposição pela qual os dominados despossam a visão de mundo dos dominantes, a ponto 
de ela validar e justificar os lugares destinados respectivamente a uns e outros. Mas, se o 
consentimento turva as visões muito simples da dominação, não seria também porque ele próprio é 
uma categoria das mais turvas? Na verdade o consentimento só é compreendido claramente sob o 
pressuposto subjetivista de um indivíduo que diz “sim” na completa autonomia de seu livre-arbítrio. 
[...] Se um indivíduo diz “sim”, é antes porque foi determinado (afetivamente) a dizer “sim”. Não há 
nesse caso nenhuma manifestação da liberdade originária de um sujeito, mas simplesmente efeito de 
agenciamentos institucionais suficientemente bem configurados para normalizar os indivíduos com 
afetos alegres ao invés de afetos tristes – a verdade do consentimento não é da ordem da liberdade, 
mas da ordem das paixões: é a alegria que faz dizer “sim”. Da mesma maneira que as coisas 
entristecedoras fazem dizer “não”, serão nomeadas como “restrições”. “Consentimento” e “restrição” 
são, ambos, portanto, da ordem da determinação passional, quando a impressão vivida só dá 
esppontaneidade ao primeiro o privilégio da “liberdade”. (LORDON, 2015, p. 15-16). 
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social de afetos que faz desejar o que Espinosa (e Bourdieu, depois dele) chama 

de obsequium, o comportamento ajustado aos requisitos da norma dominante. 

[...] Constrição e consentimento nada mmais são, portanto, que o produto de 

olhares subjetivos dirigidos ao fato objetivo da determinação. [...] A mulher de 

burca (ou o executivo workaholic) certifica tanto quanto ela possa que consente 

plenamente, e somos nós que não consentimos em seu consentimento. [...] 

“Servidão voluntária” é, assim, o outro nome desses consentimentos bizarros 

com os quais não consentimos, e diante dos quais, por isso, fazemos 

consentimento duvidoso. Ora, não há, de um lado, a constrição (servidão) e, do 

outro, a liberdade (consentimento), com um caso intermediário para o que seriam 

desvarios da liberdade (servidão vountária): só há a servidão passional universal, 

isto é, o assujeitamento ao encadeamento das causas e dos efeitos, que 

determina cada uma de nossas movimentações. (LORDON, 2015, p. 16-17; p. 

189; p. 198; p. 200) 

 

Não só há um forte apoio daqueles ideologicamente convencidos da 

preferência do modelo econômico vigente, mas também há uma fragmentação das 

críticas. Os que protestam não apresentam alternativa viável frente à força 

conservadora, apenas se opondo ao neoliberalismo em suas áreas e setores 

específicos, com propostas paliativas. Reconhecem que direitos extrapatrimoniais 

sejam inalienáveis e não podem submeter-se ao poder do dinheiro, mas não 

apresentam as razões profundas dos fenômenos que se propõe a combater (JAPPE, 

2013a, p. 7-8). 

Com isso, o mundo inteiro se tornou um grande mercado global que envolve 

todas as nações submetidas ao sistema econômico vitorioso no pós-guerra-fria. 

“Nos anos que se seguiram à ‘vitória definitiva’ da economia de mercado, esta 

mostrou mais fragilidade do que durante as cinco décadas precedentes” (JAPPE, 

2013a, p. 5). 

Neste cenário, a “coisificação” do ser humano tornou-se fenômeno próprio 

deste modelo social e econômico centrado no consumo que tudo transforma, 

inclusive pessoas, em mercadoria (BAUMAN, 2008), tida esta como um bem com 

valor de uso e também com valor de troca – Aristóteles já afirmava que “uma 

sandália pode servir de calçado, mas também de objeto de troca.” (JAPPE, 2013a, p. 
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34). O real valor que cria, todavia, nada tem de concreto, pois corresponde a 

abstração social que representa direito real ou obrigacional que recai sobre este 

objeto (JAPPE, 2013a, p. 27-29).  

Paralelamente, a busca pela satisfação de desejos e necessidades criados 

pelas práticas comerciais, via publicidade e outros mecanismos de venda, induzem 

as pessoas a comprar, recorrendo, inclusive, para tanto, ao crédito fácil. Sem 

perceber a extensão das responsabilidades que assumem, as pessoas passam a 

consumir, na verdade, dois produtos: o objeto adquirido e o crédito obtido para sua 

aquisição, resultando, no mais das vezes, em situações que as levam às armadilhas 

do superindividamento que as tornarão reféns de um sistema de controle de suas 

próprias vidas. 

Nesse sentido, a falta de adequada regulamentação, no ordenamento jurídico 

brasileiro, para as situações de superindividamento, tem causado dramas humanos 

de toda ordem (RAMSAY, 2007). 

Tal regulamentação se mostra urgente 6 , quanto mais porque, sabido, a 

chamada open credit society encontra terreno fértil no modelo econômico do 

capitalismo em um mercado de massa (SCHMIDT NETO, 2017). 

 

En Estados Unidos, dos tercios de los egresados salen endeudados de la 

universidad. La cantidad de personas que se ha endeudado para terminar sus 

estudios alcanza hoy a 37 milliones. Se endeudan – y para toda la vida – antes 

de ingresar al mercado de trabajo. […] El endeudamiento de los estudiantes es 

una cabal expresión de la estrategia neoliberal aplicada desde la década de 1970: 

el reemplazo de los derechos sociales (derecho a la formación, a la salud, a la 

jubilación, etc.) por el acceso al crédito, es decir, por el derecho a contraer 

deudas. Ya no una mutualización de los aportes jubilatorias, sino una inversión 

individual en los fondos de pensión; ya nos aumentos salariales, sino créditos al 

consumo; ya no seguridad social, sino seguros individuales, y ya no derecho a la 

vivienda, sino préstamos inmobiliarios. […] La deuda constituye una nueva 

técnica de poder. El poder de control y coacción que se ejerce sobre el deudor no 

                                                     
6 Há, em tramitação no Congresso, o P.L 3515 de 2015, que objetiva aperfeiçoar a disciplina do crédito 
ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e tratamento do superendividado, tema não tratado no 
Código de Defesa do Consumidor, editado em 1990, quando o acesso ao crédito ainda não era 
massificado. 
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proviene del exterior como en las sociedades disciplinarias, sino del proprio 

deudor (LAZZARATO, 2015, p. 63-65). 

 

De fato, as pessoas que recorrem ao crédito para adquirir bens ou enfrentar 

despesas cotidianas, correm o grave risco de incorporá-lo no seu dia-a-dia e passam 

a adotar modelo de vida incompatível com sua renda, notadamente em um ambiente 

cultural em que a lógica do trabalho como valor vem cedendo espaço a um 

pensamento niilista e individualista, em que os indivíduos buscam a satisfação 

imediata de necessidades e a valorização do prazer, gerando incentivo ao consumo 

conspícuo (BAUMAN, 2008).  

O próprio uso do cartão de crédito (LAZZARATO, 2015, p. 70), estimulado pelo 

mercado financeiro, uma vez que a inadimplência permite a cobrança de juros mais 

altos que a média, estimula os gastos desnecessários, como demonstram estudos 

sobre o tema (AKERLOF; SHILLER, 2016, p. 66-67). 

 

[...] l’improvviso collasso degli instituti di credito. Un collasso dell’economia 

basata sul cedito, su un’orgia consumistica durata trent’anni. Tutti - i piú anziani 

di lo rammentano di certo - erano convinti che si potesse spendere qualsiasi 

somma su cui si riuscisse a mettere le mani perché il domani sarebbe stato 

migliore, saremmo stati più ricchi, ci sarebero stati più posti di lavoro interessanti 

e meglio retribuiti, saremmo andati avanti. Il progresso avrebe azzerato il debito 

e le spese eccessive. E invece è arrivato il collasso del sistema (BAUMAN, 2018, 

p. 5-6). 

 

Nesse sentido, urge a criação de garantias efetivas ao mínimo existencial para 

que o superendividado mantenha renda para o pagamento de débitos relacionados 

àquilo que é imprescindível à vida digna (SARLET, 2007, p. 102). 

A situação se torna mais grave (LAZZARATO, 2017, p. 12) com o significativo 

aumento do crédito consignado (CATALAN, 2013; CAVALLAZZI; SILVA; LIMA, 2010, 

p. 74), modalidade em que o credor desconta a prestação contraída diretamente do 

salário ou pensão do devedor. Isso é, as instituições financeiras conseguiram que o 

salário dos trabalhadores e as pensões dos aposentados, impenhoráveis, se 

transformassem em garantidores do pagamento das dívidas contraídas em tais 
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condições, tornando-os, na prática, mais que penhoráveis (MARQUES; CAVALLAZZI, 

2006, p. 6), deixando uma camada débil da população sofrendo para sobreviver com 

o que sobra após o pagamento das parcelas devidas (BERTONCELLO; LIMA, 2010. 

CATALAN, 2013, p. 130).  

Em algumas situações, esses empréstimos são realizados para saldar outras 

dívidas, configurando verdadeiro estado de necessidade, não havendo como falar em 

voluntariedade ou racionalidade. 

Na verdade, essa é uma dívida que jamais será paga, pois o sistema de crédito 

do capitalismo financeiro se baseia no axioma do capital como moeda e moeda é 

crédito e, portanto, corresponde a uma dívida.  

Sob uma análise macroeconômica, as dívidas são promessas de reembolso 

que acabam por precificar o tempo e o esforço a ser despendido pela soma dos 

devedores à soma dos credores. A relação entre credor e devedor não pode ser 

saldada nunca porque constitui uma relação de dominação política e exploração 

econômica.  

Nesse quadro, governa-se através da dívida e por meio dela controla-se a 

população. “Lembremos quanto o controle, como destaca Deleuze, apresenta-se 

como traço determinante, expresso, por exemplo, em formações subjetivas de um 

homem endividado, de um sujeito esgotado psiquicamente etc.” Diferente do antigo 

controle autoritário pela coação, este cidadão em crise permanente é comandado 

pelas duas dívidas. “Sintetizará Deleuze: do homem confinado para uma espécie de 

homem endividado” (AMARAL, 2020, p. 132). 

Não há dúvida que as democracias liberais capitalistas são, de fato, 

governadas pelo setor privado. “Na transição entre liberalismo clássico e 

ordoliberalismo austríaco analisada no curso foucaultiano de 1978-1979, o fato de 

que o lugar de ‘veridição’ se desloca do Estado ao mercado – da lei do soberano 

(como distinção entre legal e ilegal, que preconstitui a possibilidade da ação) a uma 

ação de troca livre e ‘espontânea’ entre os indivíduos, que demanda ser muito mais 

regulada para poder retomar em cada ciclo as mesmas premissas e as mesmas 

condições” (CHIGNOLA, 2020, p. 47).  

Nesse sentido, a ideologia neoliberal quer fazer crer na prevalência da vontade 

subjetiva livre individual (CHIGNOLA, 2020, p. 50), isenta de fatores externos, o que é 



 
 
 
 

44 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

uma ilusão criada exatamente para manipular as pessoas, fazendo-as crer na sua 

autonomia e liberdade, quando quem dita as regras é o sistema por poucos 

dominado e que se retroalimenta a partir dessa ilusão.7 

 

Se há uma ordem institucional segundo a qual o tempo que corre impõe pensar 

a crise, essa ordem é a do capitalismo contemporâneo – mas aqui bem no nível 

do detalhe da situação presente, portanto, não como a efusão dos subprimes, a 

recessão, os déficits, a austeridade e a paisagem de todas as taras profundas do 

capitalismo neoliberal, e sim, mais abtratamente, como a parte passional das 

configurações institucionais que sustentam os regimes de acumulação e as 

condições gerais de sua perda de estabilidade (LORDON, 2015, p. 12). 

 

O mais grave é que as crises cíclicas do capitalismo não atingem o 

funcionamento do sistema em si, que sobrevive a catástrofes como guerras, 

desastres naturais e pandemias globais incontroláveis, que exterminam populações 

inteiras, mas não alteram o sistema de controle criado para viabilizar a acumulação 

de riqueza dos detentores do capital financeiro.  

Vive-se, assim, uma espécie de estado de exceção como regra, por mais 

surreal que isso pareça. Como esclarece Lazzarato: “Una crisis permanente, que sólo 

cambia de intensidad y nombre. La gubernamentalidad liberal se ejerce pasando de 

la crisis económica a la crisis climática, la crisis demográfica, la crisis energética, la 

crisis alimentaria, etc. Al cambiar de nombre solo se cambia de miedo.”(LAZZARATO, 

2015, p. 11-12). “A história das metamorfoses pelas quais passou o capitalismo 

impõe que sejam vistos seus momentos de crise como instantes notáveis de sua 

capacidade de auto-fortalecimento.” (AMARAL, 2020, p. 105). 

Neste contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de um sistema 

econômico que estimule e premie virtudes que vão além da manipulação da lei da 

                                                     
7 Vamos pegar o exemplo das subprimes, analisada por Lordon: “ceder espaço a tentativas (dos 
dominantes!) de acomodar bem ou mal as divergências para manter tudo o que pode ser salvo do 
sistema precedente – à semelhança, aliás espetacular, dos esforços desesperados dos atuais 
governos para não ferir em nada as prerrogativas dos mercados de capitais, continuar a submetê-los 
à normalização das políticas econômicas (por agências de notação interpostas), até aproveitar de 
estado sísmico para realizar um avanço sem precedente da agenda neoliberal: cortes claros nos 
orçamentos públicos e sociais, ‘regras de ouro’ orçamentárias, desregulamentações de todo tipo em 
nome da flexibilidade-competitividade etc.” (LORDON, 2015, p. 95). 
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oferta e da procura (VARGAS LLOSA, 2013, p. 163-164) em um jogo especulativo 

financeiro excludente que promove a concentração de renda e, portanto, de poder. 

 

4 CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA E O COMERCIO ELETRÔNICO 

  

Em uma perspectiva histórica, importa inicialmente destacar uma das 

características basilares do totalitarismo de mercado, hoje presente na sociedade de 

consumo, que é a manipulação das massas, notadamente por meio da propaganda.  

De efeito, a sociedade de consumo, a partir do desenvolvimento massivo do 

comércio eletrônico, acabou por gerar situação que enseja grave risco de nos 

convertermos na chamada sociedade de controle (AMARAL, 2020, p. 123-129). 

Catalogadas em algoritmos e classificadas de acordo com perfis computáveis por 

mega-processadores de dados, as pessoas perdem sua autonomia e 

individualidade. A escolha do consumidor, assim, torna-se cada vez mais mitigada, 

porque facilmente manipulada, previsível diante da grande quantidade de 

informações que o fornecedor tem sobre o comportamento dos consumidores, 

notadamente em uma sociedade tecnológica, mediante acesso facilitado às 

informações acerca de consumidores que deliberadamente fornecem seus dados e 

preferências na rede mundial de computadores. 

 

Il progresso tecnologico ha inciso significativamente non soltanto sulla cultura 

degli uomini, ma anche sul comune modus operandi dei privati e delle imprese. 

[...] La riduzione dei costi, determinato dall’introduzione della c.d. 

microelettronica, ha contribuito alla massificazione delle tecniche informatiche, 

le quali, oltre ad assumere una portata dirompente nella comunicazione a 

distanza, rappresentano una incalzante esigenza di chiunque svolga una 

qualsiasi attività professionale (LAZZARELLI, 2010, p. 7-8). 

 

O direcionamento e a vigilância sobre as expressões buscadas no Google, por 

exemplo, permitem traçar perfis das pessoas que, como consumidores vorazes “se 

entregam voluntariamente a observações panópticas que controlam e satisfazem 

suas necessidades” (HAN, 2017a, p. 114-115).  
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Neste quadro, as redes sociais, que sempre tiveram propósito de coletar o 

maior número de dados dos consumidores para direcionar ofertas (AKERLOF; 

SHILLER, 2016, p. 100-104), têm apoio dos próprios usuários nessa tarefa, 

aprofundando assim as idiossincrasias de uma sociedade de controle na qual os 

indivíduos se desnudam sem coação externa, fornecendo, eles próprios, os dados e 

informações particulares que os aprisionarão. 

Este modelo de sociedade engendra novas tecnologias e processos de 

subjetivação diversos dos impostos nas sociedades disciplinarias com base em 

instituições como a opinião pública e técnicas de ação a distância capazes 

convencer (LAZZARATO, 2006, p. 85). 

A pandemia do coronavirus exigiu isolamento social e restringiu os contatos 

presenciais, fazendo crescer as vendas online no mundo todo e lançando os 

fornecedores no comércio eletrônico, modelo de negócio que cresceu 40% em abril 

de 2020.8  

Ao processar enorme quantidade de dados, o Big Data estabelece esses 

padrões comportamentais a partir de algoritmos (HARARI, 2018, p. 69-106), 

movimentos na rede são coletados e processados formando perfil que descreve o 

consumidor em suas preferências mais íntimas. Com base em tais dados e a partir 

de critérios obscuros, preços personalizados são ofertados (MAGGIOLINO, 2016). 

 

A partir dos traços sociais hodiernos e suas relações com processos de 

manipulação e valoração de dados e metadados, tornou-se relevante a leitura de 

questões propostas a partir de parâmetros do surveillance, já que esses 

permitem a apreciação daqs peculiaridades de vigilância, tecnologia, segurança 

e ao mesmo tempo possuem ligações com o funcionamento do capitalismo 

atual. Portanto, a atual valoração de plataformas e articulação de dados 

compõem um contexto social de controle voltado à detenção de tais 

instrumentos, seja para o estabelecimento de questões comportamentais a 

respeito do consumo, do endividamento, do desempenho ou mesmo do 

risco/perigo oferecido em sociedade (AMARAL; DIAS, 2019, p. 55). 

                                                     
8 Segundo pesquisa da ABComm elaborada em parceria com a empresa Konduto e divulgada por 
matéria de Diego Fabris veiculada no jornal Zero Hora de 13 e 14 de junho de 2020, p. 14. 
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Essa possibilidade de rastrear o comportamento cria um sistema de controle 

ligado ao surveillance que antecipa movimentos e assegura previsibilidade de 

condutas (AMARAL; DIAS, 2019, p. 37-38). “Las diferentes ‘interfaces’ producidas por 

los ‘sondeos’, las mediciones de audiencia, las encuestas acerca de los ‘gustos’ y las 

‘opiniones’, los ‘perfiles’ construidos por las empresas que administran las redes 

sociales y los grandes bancos de datos (los big data) […]”(LAZZARATO, 2015, p. 197) 

identificam e moldam subjetividades. 

E este banco de dados que contempla informações pormenorizadas sobre os 

produtos que determinado consumidor tem preferência é compartilhado com 

terceiros, à revelia do usuário. 

O Big Data, enfim, como adverte Augusto Jobim do Amaral “será apenas o 

epíteto desta conjuntura em que se faz uso intensivo da liberdade pela razão 

neoliberal.” (AMARAL, 2020. p. 137). 

De fato. A publicidade dirigida e a massificação das ofertas têm objetivos 

claros ao segmentar consumidores em grupos afins de potenciais compradores. A 

pessoa deixa de ser considerada indivíduo como um ser, mas como parte de um 

conjunto que é classificado segundo características pessoais categorizadas a partir 

do que interessa ao mercado. “A identidade da espécie proíbe a dos casos.” 

(ADORNO, 2015, p. 43) 

O ser humano passa a ser um “animal hackeável”, já que seu comportamento 

pode ser facilmente rastreado (HARARI, 2018).  

A grande capacidade de processamento dos dados inseridos a cada ato 

permite que se verifique a personalidade dos indivíduos melhor que eles próprios e 

provoquem reações premeditadas. 

Neste contexto, já não basta informá-lo sobre o uso de seus dados ou educá-

lo para bem usar a internet, pois o déficit informacional é imensurável. “Las máquinas 

digitales miniaturizadas y los signos atraviesan también la materia, los cuerpos y los 

objetos, que ahora están animados, no sólo metafóricamente, como en la realidad, 

porque perciben, reciben y transmiten informaciones.” (LAZZARATO, 2015, p. 24). 

A verdade é que a recente revolução tecnológica criou um abismo no que se 

refere à computação de dados que nem o consumidor mais racional, educado e 

informado do mundo tem condições de superar a lógica e as ferramentas de 
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mercado. A liberdade na obtenção dos dados na rede pelas grandes empresas e o 

seu uso indiscriminado e incontrolável, retira, gradativamente, a privacidade, a 

individualidade e a autonomia dos indivíduos. 

A proteção dos dados do consumidor, hoje mais próxima a partir da vigência 

da Lei Geral de Proteção de Dados, é um enorme desafio às práticas de mercado que 

transformam pessoas em algoritmos biológicos e a partir de um utilitarismo 

fisiologista.  

Paralelamente, há uma valorização do uso das novas tecnologias, vista 

sempre como progresso, convertendo em dados fatos do quotidiano, já agora 

retratados nas redes sociais, onde tudo é filmado, fotografado e registrado, a cada 

passo, na internet. É o que Harari denomina “dataísmo” (HARARI, 2016, p. 370), 

universo composto por um fluxo de dados computáveis, onde o aumento nesse fluxo 

e a liberdade de acesso às informações são valorizados. 

Não só o mercado se vale destes mecanismos. O sistema político usa cada 

vez mais o processamento de informações para atingir ou se manter no poder. O 

risco do mau uso desses dados centralizados por governos e instituições e 

crescente.  

Até porque, os comportamentos passam a ser absolutamente previsíveis a 

partir do processamento de megadados, com plena viabilidade de manipulação. O 

poder, hoje, encontra-se nas mãos de quem detém essa capacidade de gerenciar os 

algorítmos e manipular os avatares construídos com base na computação dos dados 

da realidade. Esse poder que “é um feixe de relações mais ou menos hierarquizadas, 

mais ou menos coordenadas, constantemente ameaçadas pela própria liberdade que 

procura domar e pelas formas de resistência que o atravessa” (CHIGNOLA, 2020, p. 

29) antes era objeto de disputa simbólica enquanto hoje está tão concentrado que 

não permite alternância. 9  Hoje busca o conatus de Spinoza, esse conceito que 

significa  a  força  para  manter-se  o  que  se  é, a  energia que foca sua potência em 

                                                     
9  “Nas sociedades indo-eurpéias do leste mediterrâneo, no final do primeiro e início do segundo 
milenio, o poder político era sempre detentor de um certo tipo de saber. O rei e os que o cercavam, 
pelo fato de deterem o poder, detinham um saber que não podia e não devia ser comunicado aos 
outros grupos sociais. Saber e poder eram exatamente correspondentes, correlativos, superpostos. 
Não podia haver saber sem poder e não podia haver poder político sem a detenção de um certo saber 
especial” (FOUCAULT, 2013, p. 55). 
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preservar o seu ser (LORDON, 2015, p. 56, p. 63). 

No passado, o poder era disputado em revoluções (JAPPE, 2012, p. 18) onde a 

violência criadora subjugava a conservadora. 

Hoje a possibilidade de mapeamento antropológico e a obtenção de dados 

sobre personalidades e premissas ideológicas ou valores prevalentes concede o 

poder do controle 10, quer por governos, quer pelo mercado, onde até mesmo países 

administrados com ideais liberais, não autoritários, estão submetidos ao poder 

econômico. Como um dogma, este pensamento transforma em imutáveis algumas 

certezas e se torna incapaz de questionar a si próprio e à falibilidade ou assincronia 

de suas premissas (JAPPE, 2014, p. 17). 

A política do espetáculo vende ideologia como mercadoria e discursos de ódio 

tem sido considerados uma opção a serviço do objetivo final da conquista do poder 

pelo poder (JAPPE, 2013c, p. 18, p. 48), sem que o sistema jamais seja atingido 

(JAPPE, 2014, p. 27-28). 

 

Em 1967, Debord distinguia duas formas de espectacular: o “espectacular 

concentrado” dos regimes totalitários (estalinismo, fascismo, ditaduras militares 

nos países “em vias de desenvolvimento”), nos quais cada um é obrigado a 

identificar-se com uma ideologia imposta de forma policial; e o “espectacular 

difuso” das sociedades ocidentais, que assenta numa ampla escolha de 

mercadorias pelas quais o indivíduo deve encontrar a sua felicidade. Nos 

Comentários sobre a Sociedade do Espectáculo (1988), Debord observa que, 

mais tarde, foi uma combinação destes dois tipos de espectacular – o 

“espectacular integrado” – que se impôs. Este estabelece-se sobre a vitória 

generalizada do espectacular difuso, mas sem menosprezar os contributos das 

técnicas autoritárias e manipuladoras desenvolvidas pelo “espectacular 

concentrado”. (JAPPE, 2014, p. 30-31) 

 

Por  outro  lado,  ainda  que  à  primeira  vista  pareça  melhor que estes dados  

                                                     
10 “A ‘cômica amargura’ (o tragicômico das ligações orgânicas que buscaram a Revolução Francesa 
com Rousseau, do Estao Prussiano e Hegel, entre o estado hitlerista e Wagner e Nietzsche e o Estado 
soviético e Marx) está em perceber que sempre quando se tentou, ao menjos depois do século XVIII, 
forjar Estados filosóficos, instituíram-se formas de poder, seja na forma de terror, da burocracia ou da 
própria oposição à liberdade.” (AMARAL, 2020, p. 15). 
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todos estejam nas mãos do mercado e obedecendo ao controle por parte de um 

Estado preocupado com direitos fundamentais, a verdade é que a revolução 

tecnológica atropela processos políticos. Enquanto, em meio à burocracia estatal, 

governos discutem formas de proteger dados, a internet se altera freneticamente, 

sem efetiva proteção aos direitos individuais. Na realidade concreta, o fluxo de dados 

é absolutamente livre e o mercado e seus profissionais usam e abusam de tal prática 

para controlar o comportamento dos indivíduos. “É perigoso confiar nosso futuro às 

forças do mercado porque elas fazem o que é bom para o mercado e não o que é 

bom para o gênero humano ou para o mundo.” (HARARI, 2016, p. 379). 

O poder público se vê muitas vezes submisso ao poder econômico uma vez 

que o crescimento econômico é premissa para o reconhecimento de prosperidade, 

nesta lógica.  

Sociedades econômicas privadas geram emprego e consumo, foco principal 

dos governos do início do segundo milênio, o que leva a um controle não declarado 

de instituições públicas usadas para fins de interesses das sociedades privadas, ao 

amparo da lei, pois no intuito de fomentar ou proteger a economia (JAPPE, 2014, p. 

57).  

Como bem adverte Augusto Jobim do Amaral: “O neoliberalismo reivindica 

para si a intervenção jurídica do Estado para tornar possível sua manutenção.” 

(AMARAL; DIAS, 2019, p. 217-218). Na prática, a democracia tem se mostrado um 

regime manipulável para manter a concentração de renda. 

Na mesma linha, importante o alerta de Jappe: 

 

Mas será que a política e a democracia são verdadeiramente o contrário da 

economia autonomizada, será que são capazes de reconduzir essa economia 

aos seus “justos limites”? [...] O Estado moderno é, pois, uma criação da lógica 

da mercadoria. É a outra face da mercadoria: Estado e mercadoria estão ligados 

entre si como dois pólos inseparáveis. [...] A democracia encontra-se completa 

no momento em que tudo está submetido a negociações [...]. Na ausência de um 

modo de produção directamente socializado, as unidades de produção 

separadas estão condenadas, quer queiram quer não, a seguir as leis fetichistas 

da rentabilidade (JAPPE, 2013a, p. 156-161). 
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Fato é que as democracias hoje, na sociedade globalizada, têm sido 

instrumento do livre mercado, incapaz de enfrentar concretamente as assimetrias 

desse mercado em um nível que não se limite ao micro, ao conflito individual. Trata-

se do que já se chamou de tecnocapitalismo democrático (PEREIRA, 2017, p. 173-

177). 

Acerca da assimetria, Han bem resume os desafios atuais: 

 

Todo e qualquer fluxo de informações assimétrico que produza uma relação de 

poder e domínio deve ser eliminado. O que se exige é pois uma iluminação 

completa recíproca. [...] Essa supervisão total degrada a transparent society a 

uma sociedade de controle desumana, na qual todos controlam todos. [...] A 

exigência por transparência torna-se realmente aguda quando já não há mais 

confiança, e na sociedade pautada na confiança não surge qualquer exigência 

premente por transparência. Por isso a sociedade da transparência é uma 

sociedade da desconfiança e da suspeita, que, em virtude do desaparecimento 

da confiança, agarra-se ao controle (HAN, 2017a, p. 109-111). 

 

Neste contexto, não há como desconsiderar a grande capacidade de coletar e 

processar dados comportamentais que permite conhecer as pessoas tão a fundo que 

torna o sistema capaz de conhecê-las mais do que elas mesmas e suas visões 

distorcidas do self autobiográfico.11 De posse destes dados, identificam a ação que 

sirva de causa a uma reação provocada, mas não reconhecida como tal pelos 

consumidores, estes incapazes de processar os dados e, neles confiando, restam 

mergulhados em um conjunto informações desestruturadas que só fazem produzem 

poluição que, na era da hiperinformação e hipercomunicação (HAN, 2017a, p. 25), 

cega e confunde12 

                                                     
11 “O ser humano sequer é transparente para consigo mesmo. Segundo Freud, o eu nega precisamente 
tudo aquilo que o inconciente afirma e deseja irrestritamente. O Id permanece amplamente oculto no 
Ego. Assim, na psique humana é aberta uma fissura que não deixa o ego coincidir consigo mesmo.” 
(HAN, 2017a, p. 14). 
12 “Nem a verdade nem a aparência são transparentes; somente o vazio é totalmente transparente. 
Para exorcizar esse vazio coloca-se em circulação uma grande massa de informações, sendo que a 
massa de informações e imagens é um enchimento onde se faz sentir o vazio. Assim, mais 
informações e mais comunicação não clarificam o mundo; a transparência tampouco o torna 
clarividente. A massa de informações não gera verdade, e quanto mais se liberam informações tanto 
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Os que detêm conhecimento (HARARI, 2018, p 107-111) dos dados 

estruturados ou não, sabem avaliá-los de modo a antecipar e sugerir 

comportamentos aos consumidores, manipulando-os e dificultando qualquer tipo de 

proteção a real liberdade de escolha, constituindo tal assimetria informacional o 

maior desafio para resgate mínimo de um equilíbrio que promova a proteção dos 

consumidores e a equalização das relações contratuais. 

O mercado é livre, mas o consumidor, não, pois “a internet confirma o que há 

muito se sabia - que o mundo é governado pelo poder da sugestão.” (GRAY, 2013, p. 

185). 

Nesse contesto, o chamado capitalismo de vigilância torna-se capaz de 

governar pela dívida, perpetuando um sistema econômico que produz concentração 

de riqueza e poder econômico hegemônico. Uma espécie de totalitarismo ou facismo 

(AMARAL, 2020, p. 165-166) de mercado em que o consumidor é paradoxalmente 

controlado em pleno livre mercado. 

 

Bibliotecas já foram escritas para dar conta daquilo que chamamos de fascismo. 

E outras tantas foram destruídas em seu nome e infelizmente ainda serão. Mas 

pela inércia de blocos de sentido que não se questionam, os quais darão amparo 

ao pensamento pronto dos fascismos, sempre deverá haver tempo para mais um 

esforço. Fascismos como modos de vida que permeia cada um de nós. Circulam 

hoje automatizados. Sob as roupagens tecnológicas da hora (AMARAL, 2020, p. 

261-262). 

 

Assim, a liberdade, base ideológica do sistema econômico13 , é ao mesmo 

tempo concedida e negada. 

Diante dessa realidade, há que se indagar quem realmente pode se considerar 

livre neste modelo de sociedade que transforma cada aspecto da vida em mercadoria 

(JAPPE, 2013b, p. 14), onde o “capitalismo constitui uma axiomática (produção para 

o mercado), todos os Estados e todas as formações sociais tendem a se tornar 

                                                     
mais intransparente torna-se o mundo. Por isso, a hiperinformação e a hipercomunicação não trazem 
luz à escuridão.” (HAN, 2017a, p. 95-96). 
13 “A narrativa liberal preza a liberdade humana como seu valor número um. Alega que toda autoridade, 
em última análise, tem origem no livre-arbítrio de indivíduos humanos, conforme expresso em seus 
sentimentos, desejos e escolhas.” (HARARI, 2018. P. 107-111). 



 

 

 
 

André Perin Schmidt Neto | 53 

 

isomorfas, a título de modelos de realização: há tão-somente um mercado mundial 

centrado, o capitalista, do qual participam até mesmo os países ditos socialistas.” 

(DELEUZE, 1997, p. 112).   

 

5 CONCLUSÃO 

 

O mundo passa a substituir a autoridade pela persuasão (LAZZARATO, 2006, 

p. 166), em relações profundamente desiguais, diante do déficit informacional do 

consumidor eletrônico que o deixa a mercê de fornecedores que contam com um 

sistema computacional de dados capaz de criar um perfil preciso sobre ele, sem que 

sequer perceba que pode estar sendo manipulado em suas decisões condicionadas 

por aqueles que o conhecem melhor que ele próprio, diante da falibilidade de sua 

memória e da interferência das emoções na tomada de decisões.  

Baseada em seu comportamento, a inteligência artificial, via algoritimos, é 

capaz de processar megadados e saber as preferências, desejos, medos, relações, 

hábitos, emoções, inteligências, etc. de todos aqueles que agem na rede mundial de 

computadores, um sistema de processamento de dados que tem sua localização, 

sabe o que leu e as músicas que ouviu online, o que comeu, com quem conversou, 

etc. 

Todos estes dados traçam um perfil capaz de conduzir o consumidor a desejar 

aquilo que desejam que ele deseje, em um mercado massificado que precisa escoar 

a gigantesca produção, interferindo indelevelmente na liberdade de escolha das 

pessoas. 

Afinal, tudo o que é significativamente previsível é facilmente manipulável por 

quem detém e processa informações capazes de antecipar movimentos e, assim, 

induzir decisões, não de maneira cogente, mas de modo a induzir, dando a impressão 

de que houve uma escolha livre. 

“Horizontes pós-panópticos nos impõem novos desafios na leitura das 

estratégias de vigilância e controle.” (AMARAL, 2020, p. 149).  

A possibilidade de vigilância criou uma máquina de persuasão invencível para 

quem não a percebe. E talvez até para quem a perceba, pois o único modo de evitar 

esta manipulação via identificação de perfis comportamentais em algorítimos 
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personalizados é por meio da proteção implacável da privacidade e intimidade dos 

usuários da rede, do contrário, os atos aparentemente livres serão, em realidade, atos 

constrangidos sorrateiramente por outra consciência realmente livre. 

O controle não é imposto à força, de maneira bruta e capaz de produzir uma 

reação, ele é empregado de maneira silenciosa, sem que o obediente se reconheça 

como tal. 

A tecnologia permite – ao mercado ou ao Estado – que se domestiquem os 

cidadãos, conduzindo-os à produção de riqueza sem oferecer risco àqueles que 

usufruem do resultado, levando-os a crer que o fizeram de maneira livre e 

espontânea, em um modelo imposto pela sociedade do controle (DELEUZE, 1992) 

originada da sociedade da transparência e de seu desprezo pela privacidade.14 

A sociedade da transparência ilumina a tudo e expõe o consumidor. “O cliente 

transparente é o novo presidiário, sim, o homo sacer do panóptico digital” ((HAN, 

2017a, p. 113) 

Ser livre, além de não ser subjugado, submetido, é, também, poder criar novos 

mundos para além dos modelos ofertados na sociedade de consumo, por aparato 

persuasivo e atitudes que premiam a manipulação enquanto se justificam pelo 

estado de exceção permanente que pretende convencer da necessidade das medidas 

que restringem as liberdades individuais sem que o comandado sequer se reconheça 

como tal e assim, não ofereça resistência. 

O enfrentamento dessa realidade supõe, todavia, confiar ao poder público a 

tarefa da equalização das relações pela via do Direito, mesmo ciente que o Estado, a 

despeito do empenho de muitas instituições sérias, também pode, muitas vezes, 

submeter-se ao mercado a partir da visão clássica de que o aquecimento da 

economia representa progresso. Neste contexto de submissão do poder público ao 

mercado, em que o modelo econômico do crédito cria um valor virtual que serve de 

sustentáculo ao bom funcionamento da sociedade, como um organismo, cria-se um 

tempo em que nenhuma desconstrução parece possível (DERRIDA, 2018, p. 8; p. 38). 

 

                                                     
14 “A alma humana necessita naturalmente de esferas onde possa estar junto de si mesma sem o 
olhar do outro. [...] a espontaneidade [...] e a liberdade que perfazem como tal a vida, não admitem 
transparência.” (HAN, 2017a, p. 13). 
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3. ENTRE MÁQUINAS DESEJANTES E MÁQUINAS DE GUERRA: CONCEPÇÕES DE 

FASCISMO EM O ANTI-ÉDIPO E MIL PLATÔS 
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Émerson Pirola2 

Resumo 

O objetivo do artigo é uma análise conceitual introdutória do fascismo, como 

desenvolvido nos dois volumes do projeto Capitalismo e esquizofrenia, de Deleuze & 

Guattari. Um dos méritos da abordagem deleuze-guattariana, alinhada à tradição da 

“servidão voluntária” (Reich, La Boétie, Espinosa) é abordar a problemática do 

fascismo como um fenômeno desejante, sendo o desejo o motor maquínico de 

produção do campo social. No entanto, há uma mudança de tom na passagem de 

um livro a outro em relação à problemática do desejo, e daí deriva uma transformação 

na conceitualização do fascismo: em O anti-Édipo, o fascismo é entendido como 

uma espécie de desvio das forças produtivas do desejo, através da inserção, no 

corpo do desejo, de fragmentos de códigos arcaicos trabalhando em uma 

reterritorialização em favor do e pelo socius: para conter uma desterritorialização 

absoluta do desejo que libertaria o campo social e a produção desejante do socius, 

são introduzidos, no desejo, elementos de reterritorialização por meio de 

recodificações neo-arcaicas que impedem que o desejo atinja seu potencial 

revolucionário ou esquizofrênico de dissolução do socius. Em Mil Platôs, junto a uma 

tomada da problemática do microfascismo como fenômeno e operação molecular 

do desejo, temos uma análise particular do Nazismo que modifica os eixos da 

investigação adicionando novas matizes: a partir de uma inversão da relação entre a 

máquina de guerra e aparelho de captura do Estado, temos uma posição particular 

em que o Estado é tomado por uma máquina de guerra revolucionária fascista, isso 

é, o Estado é tomado por uma linha de destruição total e tem seus aparelhos de 

captura e aparatos burocráticos impregnados, de ponta à ponta, por um desejo 

                                                     
1 Doutorando em Filosofia - PPG-Fil. PUCRS. Bolsista CAPES. E-mail: lesubversifguy@gmail.com 
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fascista que tem na destruição “pura e simples” seu único fim tendencial, resultando 

inclusive em um Estado suicidário. Com estes desenvolvimentos conceituais 

podemos nos perguntar: quais as relações entre fascismo e Estado? Na mesma 

medida, é o caso de entender o que contemporaneamente vem sendo chamado de 

neo-fascismo dentro do quadro geral chamado por Deleuze & Guattari de pós-

fascismo e, com isso, postular tanto um possível devir-fascista global quanto 

apontar alguns cuidados para evitá-lo e enfrentá-lo. 

Palavras-chave: Fascismo; Máquinas Desejantes; Máquina de Guerra; Deleuze & 

Guattari; Estado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

         Como colocar, hoje, o problema do fascismo? Podemos começar afirmando o 

corrente, no qual o fascismo, ou uma espécie de neo-fascismo, é um problema 

presente, um problema de nosso tempo. Sendo assim, estaríamos dizendo que 

determinadas condições que proporcionaram o fascismo (ou os fascismos) 

ressurgiram e que, agora, é a nossa vez de combater e enfrentar seus perigos? No 

entanto, não terá sido sempre assim?  Isto é, o fascismo não é sempre uma ameaça 

presente, um perigo constante, mesmo entre nossos “camaradas”, entre nossas 

alianças políticas óbvias? Seguindo nessa linha do problema presente, 

aparentemente correta, não devemos, então, simplesmente afirmar que o fascismo e 

suas variações retornaram — como se estivessem ausentes ou adormecidas — e que 

uma determinada conjunção de acontecimentos bastou para chocar o ovo da 

serpente, atualizando um tipo de estrutura histórica nacionalista, italiana ou alemã, 

enraizada agora com novas cores “canarinhas” verdes e ama relas ou com bonés 

vermelhos estampados em tinta branca: “Make America Great Again”. Nem mesmo 

queremos dizer, quando falamos em um problema presente, que o fascismo é uma 

espécie de espectro ou virtualidade que nos assombra “de fora”, como um vulto atrás 

da porta, apavorando as nossas ações, ou mesmo como um vizinho da casa ao lado, 

à direita ou à esquerda, que espiona e liga para a polícia impedindo que a festa 

continue depois das dez e meia. Sem necessidade de confissões, a polícia somos 

nós e os fascistas, mesmo os carnavalescos, também.   
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         O que significa, então, afirmar que “nós” somos fascistas? Ou, melhor, que o 

fascismo sempre está entre nós? Em primeiro lugar, que o fascismo não é (ou não se 

reduz a) um fenômeno social historicamente, isto é, cronológica e contextualmente, 

localizado e datado, como um quadro estático nos corredores mofados do museu da 

história. O fascismo é um fenômeno social que nunca foi superado, vencido ou 

eliminado da constituição porosa do corpo social moderno. Colocando 

didaticamente, e ainda fora da conceitualização própria dos autores centrais de 

nossa investigação, o fascismo é antes estrutural do que histórico, e, nesse sentido, 

talvez ele nem possa ser simplesmente “superado”. A partir da abordagem deleuze-

guattariana, que seguimos neste estudo, essa é uma das primeiras lições que 

tiramos: o fascismo é um problema que remete, em primeiro lugar, ao desejo, a uma 

espécie de economia libidinal ou desejante que pode (ou não) se desenvolver até se 

tornar um fenômeno macropolítico. Está sugerido, a partir desse programa, entender 

qual é a dificuldade, mesmo entre os discursos de classe antifascistas, em 

diagnosticar a relação entre a dimensão desejante e a adesão libidinal das massas 

— que vai do tiozão de churrasco ao esquerdo-macho de camiseta vermelha — à 

produção do fascismo como um fenômeno multifacetado, espalhado em camadas 

pelo corpo social. 

O fascismo não é “histórico” no sentido de um fenômeno que já aconteceu, 

como alertam, na introdução de um livro-coletânea que busca estudar o fascismo 

por uma ótica deleuzeana e foucaultiana, os editores Brad Evans e Julian Reid (2013). 

Eles criticam como síndrome do pós-guerra a ideologia liberal “política e moral” de 

que os aliados teriam derrotado o fascismo e que este tenha sido um acontecimento 

histórico restrito à Itália de Mussolini e à Alemanha hitlerista, afirmando que: “o 

problema do fascismo hoje não pode ser simplesmente tratado como aquele do 

retorno potencial ou variável da reconstituição do fascismo, como se o fascismo 

alguma vez tivesse, ou pudesse, ‘desaparecer’, apenas para retornar e ser feito 

novamente, como alguma figura espectral do passado”3 (EVANS & REID, 2013, p. 13). 

Em segundo lugar, a problemática do fascismo não está contida dentro de uma 

dimensão puramente ideológica que separa “eles” e “nós” e, nesse sentido, mesmo 

                                                     
3 Todas as traduções de citação em língua estrangeira são de nossa responsabilidade. 
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algumas leituras ligeiras e entusiasmadas a partir de Deleuze & Guattari 

reintroduzem uma espécie de ideologia ao propor um recorte prévio entre dois tipos 

de espaços ou funcionamentos que, nessa ótica, são dados ideal ou 

representacionalmente antes mesmo de serem constituídos em sua simultaneidade 

e mistura: isso é, um recorte entre um espaço “estriado”, “segmentário” que seria de 

uma natureza essencialmente fascista, separado, por sua vez, de um tipo de espaço 

de outra natureza, “liso” e próprio do não-fascismo ou dos devires revolucionários: 

de um lado, os fascistas, do outro, “nós”, os revolucionários — como se Deleuze & 

Guattari não trabalhassem nas margens borradas, limites e limiares de todos os tipos 

de espaços que se mesclam e exigem um verdadeiro trabalho esquizoanalítico de 

“desemaranhar o fio” (D. & G., 2010 [1972]4, p. 144) invisível do desejo: ir além das 

“superestruturas ideológicas” e penetrar na matriz produtiva e infraestrutural do 

campo de imanência desejante. 

         Mesmo que um campo de imanência seja, de fato, um campo de poder, isto é, 

um plano em que relações de poder se constituem e se cristalizam, não podemos 

aceitar a tese mais forte de Evans e Reid, na qual o fascismo é não apenas 

equivalente, mas a base das relações de poder que, assim, são análogas à todas as 

relações do campo político e da própria vida: o fascismo, segundo os autores “deve 

ser entendido como elementar não apenas à vida política, mas à vida mesma. 

Relações, fundamentalmente entendidas, em todas as suas variações sem fim, são 

simplesmente fascistas” (EVANS & REID, 2013, p. 13). Que o fascismo seja elementar, 

no sentido de uma partícula cancerígena do corpo social, é algo que exploraremos 

adiante. No entanto, entendemos que essa leitura tristonha e totalizante, (pseudo-

)foucaultiana, “simplesmente” comete uma inversão na lógica fundamental de 

explicação da produção do fascismo: seguindo Foucault e sua tese das “relações de 

poder”, preferimos focar no elemento de produtividade infinito que atualiza essa 

relações5 , isto é, elas são produzidas e produtivas e o fascismo é uma de suas 

                                                     
4 Como referenciamos profusamente os textos de Deleuze & Guattari, para que o texto fique menos 
poluído abreviamos suas referências para “D. & G.”, seguido da data e página. Além disso, como parte 
de nossa problemática envolve deslocamentos no decorrer da obra dos autores, eventualmente 
adicionamos entre colchetes a datação da publicação original dos textos. 
5 Como coloca Deleuze em seu Foucault (1991, p. 96), sempre cabe às forças um potencial e uma 
capacidade de resistência que excede e tem primazia em relação ao diagrama das relações de poder. 
Que o poder perpassa tudo não implica que ele seja total. 
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variáveis, ou, dito de outra forma, não é o fascismo que é a base das relações de 

poder, mas as relações de poder que são a base ou matriz produtiva do fascismo 

(assim como do capitalismo, por exemplo, e toda uma série de maquinarias sociais 

e políticas). Na verdade, colocar os termos do problema na perspectiva da relação 

não explica muita coisa levando em conta que a relação mesma deve ser explicada 

pela sua produção e, nesse sentido, o que explica a cristalização de determinadas 

relações de poder, o que funciona como sua real base funcional, em nossa 

perspectiva, são as forças produtivas do desejo. Assim, a melhor maneira de colocar 

a questão é ainda se perguntar: como o desejo produz fascismo? 

         Nossa chave de leitura para recolocar o problema será mergulhar em O anti-

Édipo [1972] e em Mil platôs [1980], analisando as formulações sobre o fascismo ali 

presentes. Buscamos ainda, dado que a forma hegemônica do poder contemporâneo 

é Estatal, colocar sob escrutínio a tese, corrente entre os discursos libertários à 

direita e à esquerda, de que o Estado (moderno) é essencialmente fascista (ou que o 

fascismo é essencialmente Estatal). A partir de Deleuze & Guattari, podemos afirmar 

esta tese?  Ou melhor, em que sentido é possível afirmar esta tese, a partir de Deleuze 

& Guattari? A resposta a esta pergunta é múltipla, envolvendo as formulações 

presentes nos dois volumes de Capitalismo e esquizofrenia.  

 Em nossa primeira seção desenvolvemos as teses próprias de O anti-Édipo, 

perpassadas pela história universal da contingência e pela produção desejante, na 

qual o fascismo aparece como investimento reterritorializante. Em seguida 

desenvolvemos, como Intermezzo, uma breve discussão a partir da obra de Nick 

Land no que concerne o fascismo, que serve como pivô de passagem da discussão 

do livro de 1972 ao de 1980. A segunda seção propriamente dita, sobre o fascismo 

em Mil platôs, foi dividida em duas subseções: a primeira sobre a teoria das linhas e 

seus respectivos perigos; enquanto na segunda é efetuada a discussão sobre a 

relação entre máquina de guerra, fascismo e Estado. A terceira seção retoma os 

acúmulos para discutir a natureza fascista (ou não) do Estado; e concluímos com 

uma explanação sobre  os neo-fascismos e a possibilidade de um “devir-fascista” 

do mundo. 
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2 O ANTI-ÉDIPO E AS MÁQUINAS DESEJANTES: DUAS POLÍTICAS DO DESEJO  

 

A problemática do fascismo  n’O anti-Édipo [1972] é uma espécie de dobradiça 

do âmbito maior de uma teoria materialista, ontológica e política do desejo como 

princípio imanente de produção do campo social. É nesse sentido que, em uma 

entrevista de 1973, ainda na euforia do livro, Deleuze & Guattari extraem, a partir do 

desejo, duas políticas. Como afirma Guattari: 

 

são duas políticas, duas filosofias. Ou você vai rumo ao recentramento, rumo ao 

referencial, do mesmo ao mesmo, ao idêntico, ao semelhante, ao análogo e toda 

essa tralha. Ou você vai rumo a uma outra política. Nós dizemos: há duas 

políticas do desejo. Uma política fascista, paranóica, capitalista, burguesa, 

reterritorializadora, aquela que referencia, coordena, territorializa; e depois há 

uma outra que, desde que algo quebre, foge, o investe. Já podemos partir daí (em 

D. & G., 2018 [1973], p. 208). 

 

Seguiremos a sugestão de Guattari, refazendo o percurso para poder virar o 

fio, colocando o problema do desejo pelo ângulo do fascismo e desenvolvendo as 

ferramentas conceituais que nos auxiliam a avançar na discussão sobre as “duas 

políticas do desejo” — sabendo, de antemão, que uma delas é “fascista, paranoica, 

capitalista, burguesa”, enquanto a outra é revolucionária. Em O anti-Édipo o desejo é 

equivalente à produção da natureza e da história e em nada remete à tradição 

idealista, elevada pela psicanálise, que pensa o desejo como falta subjetiva de um 

objeto qualquer. O desejo é pensado pelo prisma dos fluxos produtivos, pertencente 

ao campo inconsciente e pré-representativo das “máquinas desejantes”, não a partir 

de um centro voluntarista de um sujeito. O sujeito, pelo contrário, só aparece no fim 

de um processo que remete ao plano de produção geral que é simultaneamente 

natural, social, histórico e subjetivo: o sujeito é “produzido como um resto, ao lado 

das máquinas desejantes” (D. & G., 2010 [1972], p. 33). Dito de outra maneira, ao 

colocar o desejo no cerne da produção — de efetivamente tudo — e, com isso, 

recolocar o sujeito como resultante desse processo, deslocando-o do centro, o 

sujeito estará imerso no desejo antes do que o desejo estará contido no sujeito. 
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Desejar, no fim das contas, é menos um ato individual e solitário, ou mesmo “o 

desejo” de um objeto específico, do que um agenciamento maquínico e coletivo que 

produz sujeito e subjetividade, mas produz também a história, o político e o social. 

Se quando falamos em desejo não estamos falando estritamente de um 

sujeito que deseja e nem de falta de objeto, é porque falar em desejo é, 

primariamente, sinônimo de falar em fluxos: a noção de “fluxo” vai aparecer como 

operador conceitual central em O anti-Édipo e deve ser entendida como um conceito 

“ordinário e indefinido” (GUATTARI, 2009, p. 73), pois são fluxos de todos os tipos, 

fluxos biológicos e orgânicos, como os fluxos de cabelo, de menstruação, genéticos 

e mesmo os fluxos de escassez, mas também sociais e políticos, como os de 

migrações, da bolsa de valores, de dinheiro, crédito e dívidas etc. Isso implica que o 

sujeito desejante não está diante de fluxos, mas é, ele mesmo, um bloco de fluxos. 

Destacamos que esses fluxos de desejo, quando são qualificados — por exemplo, 

quando falamos em um fluxo de moeda ou mesmo um fluxo biológico —  já estão 

indicando o trabalho específico de “um sistema global do desejo [...] que organiza as 

produções de produção, as produções de registro, as produções de consumo” (D. & 

G., 2010 [1972],  p.189). Isto é: um trabalho de qualificação, circulação e registro de 

inscrição da produção desejante na produção social — como os autores colocam, só 

há o desejo e o social. Não que haja “duas produções”, mas dois “registros” de um 

mesmo processo interligado de inscrição do desejo que Deleuze & Guattari 

conceitualizam como uma operação de codificação. A codificação é um efeito de 

interações entre as máquinas desejantes, que operam em cadeias de corte de fluxos, 

alimentando uma determinada máquina social: “não há máquinas desejantes que 

existam fora das máquinas sociais que elas formam em grande escala; e também 

não há máquinas sociais sem as desejantes que as povoam em pequena escala” (D. 

& G., 2010 [1972],  p. 451). 

Em O anti-Édipo, Deleuze & Guattari organizam sua “história universal da 

contingência” em torno de três máquinas sociais: a máquina territorial primitiva, que 

possui como socius o corpo da terra; a máquina despótica bárbara, que marca com 

o Urstaat o aparecimento do Estado Arcaico e que tem, no corpo do déspota 

soberano, o seu socius; e a máquina  capitalista civilizada, tendo o próprio capital e 

o corpo do dinheiro como socius. Se o código, como vimos, é a operação básica de 
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inscrição de um desejo no corpo social, é porque o código remete, diretamente, a 

essa relação base entre as máquinas desejantes e o socius primitivo do corpo da 

terra: as sociedades “primitivas” são altamente codificadas, os rituais do potlatch e 

as queimas dos estoques, por exemplo, marcam bem o ponto em que nenhum 

excesso pode contornar os códigos e que nada pode escapar, fluir para além do 

corpo social restrito e organizado codificadamente. Um código, por sua vez, implica 

numa territorialidade relacionada à organização do próprio corpo da terra, o socius 

“originário” que, em seu turno, envolve, simultaneamente, movimentos de 

descodificação e de desterritorialização — “linhas de fuga” — que as sociedades ditas 

primitivas vão buscar conter via (re)codificação. 

A máquina social primitiva é desterritorializada em uma nova territorialidade, 

reorganizando o campo dos fluxos do desejo, com a emergência do Estado Arcaico 

que passa então a ameaçar a organização das "sociedades primitivas", 

sobrecodificando os códigos primitivos ligados ao socius da terra em um novo 

socius, acoplado como “quase-causa” à produção desejante primitiva, em um 

movimento suplementar de poder e apropriação das forças produtivas, agora 

direcionadas ao e registradas no corpo do déspota, imperador, rei ou soberano 

qualquer. A emergência do Urstaat, o “Estado original”, que desterritorializa o socius 

do corpo da terra, o reterritorializando, por sua vez, no corpo do déspota como socius, 

redireciona todos os fluxos codificados do desejo para uma sobrecodificação, 

formando um campo de poder transcendente, uma dimensão não apenas 

suplementar, mas um espaço heterogêneo ao anterior, um plano n+1 de código. 

Segue-se disso que o campo de desejo das máquinas sociais “pré-capitalistas” é 

altamente restritivo e não poderia ser de outra maneira: se ele funciona pela forma 

de codificação e sobrecodificação das forças produtivas do desejo é porque deve 

evitar, cada um à sua maneira, a descodificação e desterritorialização dos fluxos que 

orientam as máquinas desejantes para limites externos à circunscrição demasiado 

territorializada das máquinas primitiva e despótica. 

Tudo muda, no entanto, com o advento da máquina capitalista, que nasce a 

partir de uma “descodificação generalizada dos fluxos” (D. & G., 2010 [1972], p. 204) 

levada à cabo pelas forças produtivas do desejo que vão escapar da inscrição do 

socius do tipo das máquinas pré-capitalistas: para Deleuze & Guattari, o capitalismo 



 

 

 
 

Felipe Fortes; Émerson Pirola | 67 

 

é o encontro contingente entre “duas séries independentes ou formas simples, cujo 

encontro aleatório não para de se reproduzir no capitalismo” (2010 [1972], p. 531). 

Essas duas séries são dois fluxos altamente descodificados: “de um lado, o 

trabalhador desterritorializado, devindo trabalhador livre e nu, tendo para vender a 

sua força de trabalho; do outro, o dinheiro descodificado, devindo capital e capaz de 

comprá-la” (2010 [1972], p. 299). Fluxos desterritorializados que poderiam não ter se 

encontrado mas, ao se encontrarem, produzem uma nova máquina social que se 

alimenta dessa desterritorialização levada à cabo pelo próprio elemento 

esquizofrênico das forças produtivas que escapam, no formato da moeda e do 

trabalho, do corpo da terra e do Estado Arcaico. O desejo, pelo meio dos fluxos da 

moeda e do trabalho, escapa ao registro social das máquinas sociais pré-capitalistas 

que são incapazes de conter ou reterritorializar, dentro de sua própria inscrição, essa 

carga de desterritorialização massiva: 

 

Fluxos descodificados — quem dirá o nome deste novo desejo? Fluxo de 

propriedades que se vendem, fluxo de dinheiro que escorre, fluxo de produção e 

de meios de produção que se preparam na sombra, fluxo de trabalhadores que 

se desterritorializam: será preciso o encontro de todos estes fluxos 

descodificados, sua conjunção, a reação de uns sobre os outros, a contingência 

deste encontro, desta conjunção, desta reação que se produzem uma vez, para 

que o capitalismo nasça e que o antigo sistema encontre a morte que lhe vem de 

fora, ao mesmo tempo em que nasce a vida nova e em que o desejo recebe seu 

novo nome (D. & G., 2010 [1972], p. 298). 

 

A máquina capitalista é excepcional pois possui no capital um socius 

altamente desterritorializado em comparação com o corpo da terra e do Estado, bem 

como uma relação excepcional com os códigos, visto que se alimenta da própria 

descodificação. No entanto, ela implica na coexistência e controle dos aparatos de 

regulação das outras máquinas sociais, reativados ou mesmo revitalizados dentro 

da axiomática do valor do capitalismo: isto é, o capitalismo só funciona pois 

consegue subsumir o Estado e a terra ao seu regime de extração de mais-valor 

maquínico, em um movimento em que é antes o dinheiro, cada vez mais 

desterritorializado, que dá a volta na terra e a faz girar, do que a terra que gira por si 
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mesma. Nesse sentido, os fluxos de trabalho e de moeda de fato escapam das 

(sobre)codificações pré-capitalistas, mas para serem, em seguida, reorganizados 

pela axiomática do capital  e pelo Estado moderno como vetor de sua realização. Os 

códigos são substituídos por uma axiomática abstrata de fluxos de moeda, o que 

significa que o capitalismo precisa incitar uma descodificação dos fluxos, mas nunca 

uma descodificação absoluta. Os códigos não desaparecem do sistema: são 

constantemente reinjetados na produção, justamente para produzir, no meio de uma 

carga alta de descodificação monetária que alimenta e arrasta o capital, elementos 

de reterritorialização necessários para que o limite do capitalismo, a “esquizofrenia” 

como desterritorialização e descodificação absoluta, não seja atingida e 

ultrapassada, desfazendo o próprio socius capitalista: “o capitalismo instaura ou 

restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, imaginárias ou 

simbólicas, sobre as quais ele tenta, bem ou mal, recodificar, reter as pessoas 

derivadas das quantidades abstratas. Tudo repassa ou regressa, os Estados, as 

pátrias, as famílias” (D. & G., 2010 [1972], p. 54). 

Conclui-se que o capital, além de funcionar como um vampiro das forças 

produtivas e um aprendiz de “feiticeiro” 6  por mobilizar essas altas cargas de 

desterritorialização e descodificação é, também, um necromante, pois deve 

ressuscitar funcionalmente essas territorialidades mortuárias, esses resquícios de 

códigos arcaicos que ele encontra e revitaliza: espécie de fósseis remanescentes da 

ossatura de antigas máquinas sociais em decomposição. A família, a identidade 

pessoal, todos os laços sanguíneos e sociais são agora mobilizados funcionalmente 

pelo capital para que o desejo não vá tão longe no processo esquizo de 

descodificação e desterritorialização, formando uma “axiomática mortuária” movida 

por “cadáveres que se nutrem de imagens. Não se deseja a morte, mas o que se 

deseja está morto” (D. & G., 2010 [1972], p. 484).  Reintroduz-se os códigos na forma 

dos “neo-arcaísmos”, reanimando zumbis no seio do desejo.  

Colocar o problema do fascismo em O anti-Édipo implica em apresentar, 

mesmo que parcialmente, toda essa relação entre as máquinas desejantes e as 

                                                     
6  “O capital é [...] como um vampiro, vive apenas da sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais quanto 
mais trabalho vivo suga” (MARX, 2015, p. 304); “a sociedade burguesa moderna, que conjurou 
gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os 
poderes infernais que invocou” (MARX & ENGELS, 2002,  p. 45). 
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máquinas sociais, as codificações, sobrecodificações e descodificações que 

acontecem nas intersecções do desejo fluindo entre o corpo da terra, do Estado e do 

capital,  pois é apenas alinhado à essa maquinação entre molar e o molecular, flexível 

e duro, micro e macro, que podemos falar em duas políticas do desejo como 

pensadas por Deleuze & Guattari — duas políticas que, no entanto, não param de se 

cruzar. Segue-se daí a necessidade de tomar alguns cuidados: o primeiro é o de 

evitar uma leitura dualista do desejo: é a mesma substância do desejo que codifica 

e descodifica, territorializa e desterritorializa, embora não seja o mesmo 

investimento do desejo no social; um e o mesmo desejo, mas bifurcação e pluralismo 

no nível de seu investimento social. A chave está na questão do investimento, o que 

vai implicar numa espécie de unilateralismo por Deleuze & Guattari, pois a aposta 

política em O anti-Édipo é na desterritorialização e descodificação como única 

política revolucionária possível, que se contrapõe, como investimento, à uma política 

fascista, paranóica ou reacionária, ligada sempre a um elemento conservador e 

repressivo, que se opõe à experimentação política. Como coloca Guattari: 

 

[a] energia desejante, o que se inscreve na história, [...] não está do lado do desejo 

paranóico, mas do lado onde isso foge. E aí há uma passagem. Trata-se, num 

caso, do fato de se escorar no eu, de se rebater sobre a pessoa, sobre o papel, a 

função e, no outro caso, de se colocar na adjacência de um processo maquínico, 

ali onde isso passa, do lado da desterritorialização, o lugar onde isso flui no 

próprio seio do fluxo. Há, primariamente,  o levantamento fenomenológico de 

duas políticas e a passagem de uma a outra (em D. & G., 2018 [1973], p. 208-9). 

 

A aposta política na desterritorialização e descodificação decorre da própria 

definição do desejo como fluxo que escapa, flui ou foge. A história do desejo é 

pensada não pela via paranóica, isto é, pelo seu movimento de sabotamento, sua 

codificação e reterritorialização, mas pela articulação "fenomenológica" entre as 

duas políticas do desejo. Entretanto, como no nível "ontológico", primeiro, o desejo 

tende imanentemente a seguir seu fluxo de maneira livre, parar no nível 

"fenomenológico" da contradição esquizo-paranóide, de maneira dialética, seria 

conceder em demasia ao pólo codificado e conservador e, na verdade, habitá-lo, 
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perdendo já o nível efetivo do desejo. Mais uma vez, trata-se menos de uma "escolha" 

por um pólo em detrimento do outro do que da empreitada de captar o sentido próprio 

e imanente do desejo, que é a produção da linha de fuga. É da própria natureza 

revolucionária do desejo que segue a aposta no investimento esquizo como única 

via revolucionária possível: “O desejo não ‘quer’ a revolução, ele é revolucionário por 

si mesmo, e como que involuntariamente, só por querer aquilo que quer” (D. & G., 

2010 [1972], p. 159). 

Evitando os comuns equívocos de exagerar no enfoque “molecular”, “micro”, 

e negligenciar ou mesmo demonizar a dimensão “molar”, devemos não apenas 

pontuar que essas dimensões se entrecruzam e se determinam reciprocamente, mas 

atentar para o principal: “a dualidade dos pólos passa menos entre o molar e o 

molecular do que nos [...] investimentos sociais molares, uma vez que, de qualquer 

maneira, as formações moleculares são investimentos como esses” (D. & G., 2010 

[1972], p. 451). Se até agora apresentamos as articulações entre o molar e o 

molecular, as desterritorializações e reterritorializações do desejo pela via da 

máquina social e das máquinas desejantes é justamente para pontuar que, em O 

anti-Édipo, não há análise possível do desejo em sua via fascista ou revolucionária 

sem que essa análise esteja fundada na capacidade de montar uma máquina 

analítica para separar o joio do trigo: separar, nos agenciamentos maquínicos, as 

linhas revolucionárias esquizofrênicas das linhas fascistas paranóicas. A questão, 

em um primeiro sentido, a “primeira tarefa positiva da esquizoanálise” (D. & G., 2010 

[1972], p. 426), está em opor o molar e o molecular em dois tipos de linhas: “linhas 

de integração (paranoicas, significantes e estruturadas) e linhas de fuga 

(esquizofrênicas, maquínicas e dispersadas); ou ainda como o traçado de 

reterritorializações perversas e o movimento das desterritorializações 

esquizofrênicas” (2010 [1972], p. 451). Em um segundo sentido, a “segunda tarefa 

positiva” (2010 [1972], p. 451), implica em explicar como os movimentos tendenciais 

dessas linhas se emaranham em um campo social determinado. Assim, a questão é 

compreender a maneira em que “dois grandes tipos de investimentos igualmente 

sociais, um sedentário [...] e de tendência reacionária ou fascista, o outro nomádico 

[...] de tendência revolucionária” (2010 [1972], p. 451) estão imbricados, por vezes na 

mesa subjetividade ou agenciamento maquínico do desejo. Podemos resumir, 
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finalmente, dizendo que entre as linhas há oposição de direito, mas imbricamento de 

fato; e é tarefa da análise manter isso em mente. 

Deleuze & Guattari mostram a complementaridade e o desafio das tarefas 

quando tratam da classe social a partir dos dois investimentos ou políticas do 

desejo: eles começam por diferenciar entre os investimentos pré-conscientes que 

remetem à esfera do interesse e os investimentos inconscientes que remetem ao 

desejo: estes vão corresponder respectivamente ao que denominam “grupo 

sujeitado” e “grupo sujeito”. Retomando à sua maneira a análise marxiana da classe 

social, introduzindo a economia libidinal na infraestrutura econômica, Deleuze & 

Guattari afirmam que “a pertença dos sujeitos a uma classe remete ao papel 

desempenhado na produção ou na antiprodução, ao lugar ocupado na inscrição, à 

parte que lhes cabe” (2010 [1972], p. 456). Infere-se disso que uma outra classe 

social se configura como um “contrainvestimento” em relação aos interesses da 

classe dominante, movimento que “cria seu próprio interesse em função de novos 

objetivos sociais” (2010 [1972], p. 456) correspondentes à sua própria classe 

dominada. Se a análise se estancasse aí, seria “fácil distinguir o que é reacionário, 

ou reformista, do que é revolucionário” (2010 [1972], p. 456): bastaria opor os 

contrainvestimentos de interesse de classe do proletariado aos interesses 

conservadores burgueses alinhados à máquina social capitalista. No entanto, o que 

uma economia libidinal exige é ir mais fundo nas tramas do desejo: 

 

De modo algum esta situação basta para resolver o seguinte problema: por que 

muitos daqueles que têm ou deveriam ter um interesse objetivo revolucionário 

conservam um investimento pré-consciente de tipo reacionário? E por que 

ocorrem os raros casos em que alguns, cujo interesse é objetivamente 

reacionário, chegam a operar um investimento pré-consciente revolucionário? 

(2010 [1972], p. 457). 

 

O investimento libidinal e seus fluxos do desejo incidem diretamente sobre o 

socius do corpo social “destituído de sentido e de objetivo, pois os sentidos e os 

objetivos decorrem dele, e não o inverso” (D. & G., 2010 [1972], p. 458). Essa inversão 

é importante, pois faz derivar o interesse do funcionamento maquínico do desejo e 
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das configurações da máquina social, no sentido de que o campo do interesse é 

considerado como um fenômeno que não é constitutivo, mas constituído como 

simulacro ou efeito superficial (ou “superestrutural”) que faz parte da engrenagem 

da máquina social que, não tendo nenhum “objetivo” que não sua própria reprodução 

produz os interesses como sub-fenômenos que auxiliam o desejo a se enganchar na 

sua maquinaria. Sendo assim, há um desejo que corresponde a “um amor 

desinteressado pela máquina social” (D. & G., 2010 [1972], p. 459), que flui em 

conjunto sobre o corpo pleno dela e que, no entanto, remete à uma estrutura de 

interesse a ser reproduzida molarmente: “o papel, o lugar, a parte que se tem numa 

sociedade, e que herda em função das leis de reprodução social [...] ao abrigo dos 

objetivos e dos interesses” (2010 [1972], p. 459). A máquina capitalista, nesse 

sentido, é a que melhor coloca a problemática, que perpassa todo O anti-Édipo, de 

uma servidão passional7, dado que o capital é socius que melhor consegue mobilizar 

e metabolizar altas cargas de desejo descodificado: 

 

vemos os mais desfavorecidos, os mais excluídos investirem com paixão o 

sistema que os oprime, e onde acham um interesse [...] que [...] vem sempre a 

seguir. A antiprodução difunde-se pelo sistema: [...] será amada por si mesma, à 

maneira pela qual o desejo reprime a si próprio no grande conjunto capitalista. 

Reprimir o desejo, não só nos outros, mas também em si próprio, ser o tira dos 

outros e de si próprio, eis o que dá tesão, e isto não diz respeito à ideologia, mas 

à economia. [...] Violência sem objetivo, alegria, pura alegria de se sentir uma 

engrenagem da máquina, atravessada por fluxos [...]. Um tipo de arte pela arte na 

libido, um certo gosto pelo trabalho bem feito, cada um no seu lugar, o banqueiro, 

o tira, o soldado, o tecnocrata, o burocrata e, por que não, o operário, o 

sindicalista... O desejo embasbacado. (D. & G., 2010 [1972], p. 460). 

 

Segue-se daí a distinção, dentre os interesses “pré-conscientes”, de dois tipos 

de linhas de interesse, as linhas revolucionárias e as linhas reacionárias e fascistas. 

No entanto, como linhas pré-conscientes, elas representam apenas o campo do 

                                                     
7  Tomamos emprestado a expressão "servidão passional" de Frédéric Lordon (2014), que, por 
necessidades conceituais comuns ao projeto deleuze-guattariano, substitui a de "servidão 
voluntária". 
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investimento de interesse, molar: a linha pré-consciente revolucionária “incita sobre 

novos objetivos, novas sínteses sociais, um novo poder” (D. & G., 2010 [1972], p. 460), 

e é definida pela “promoção de um socius como corpo pleno portador de novos 

objetivos, como forma e potência ou formação de soberania que, sob novas 

condições, subordina a si a produção desejante” (2010 [1972], p. 461). A linha 

reacionária e fascista de interesse, por outro lado, investe-se no mesmo socius que 

habita, lhe interessando conservar e reproduzir. Daí o sentido do fascismo como a 

tentativa de reterritorializar ou conter não apenas os interesses de classe 

revolucionários de investir em um novo socius como um novo poder, mas, 

principalmente, qualquer investimento de desejo que ameaça escapar ao socius em 

direção “ao corpo sem órgãos”: 

 

o corte revolucionário inconsciente implica, por sua conta, o corpo sem órgãos 

como limite do socius, limite que a produção desejante, por sua vez, subordina a 

si sob a condição de uma potência revertida, de uma subordinação revertida. A 

revolução pré-consciente remete a um novo regime de produção social que cria, 

distribui e satisfaz novos objetivos e interesses; mas a revolução inconsciente 

não remete apenas ao socius que, como forma de potência, condiciona essa 

mudança; ela remete também, nesse socius, ao regime da produção desejante 

como potência revertida sobre o corpo sem órgãos. O estado dos fluxos e das 

esquizas não é o mesmo: num caso, o corte incide entre dois socius, sendo que 

o segundo socius é avaliado pela sua capacidade de introduzir os fluxos de 

desejo num novo código ou numa nova axiomática de interesse; no outro caso, 

o corte incide sobre o próprio socius, de modo que este é avaliado pela 

capacidade de fazer passar os fluxos de desejo segundo suas linhas de fuga 

positivas, e de recortá-los segundo cortes de cortes produtivos. [...] Portanto, é 

concebível que um grupo possa ser revolucionário do ponto de vista do interesse 

de classe e dos seus investimentos pré-conscientes, mas não sê-lo do ponto de 

vista dos seus investimentos libidinais e manter-se até mesmo fascista e policial 

(D. & G., 2010 [1972], p. 461-2). 

 

O investimento de desejo é a linha verdadeiramente revolucionária, operando 

uma desterritorialização da desterritorialização. Isto é, não submete-se o desejo ao 
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registro do socius, o que complementa a questão da esquizofrenia não ser tomada 

como modelo, mas como processo da própria revolução ou revolucionária em si, 

contra qualquer forma de organização do socius, que sempre representa, no nível 

molar, uma repressão das máquinas desejantes. A partir disso, o grupo sujeito é 

aquele que opera diretamente no nível do desejo, operando em razão da linha 

desejante revolucionária, e o grupo sujeitado é atravessado pelas linhas molares, 

sempre no nível do interesse. Todo esse entrecruzamento de linhas, a ser trabalhado 

pela esquizoanálise, fornece o novelo complexo da relação entre desejo e interesse, 

ao ponto em que não basta um interesse revolucionário e se faz necessário um 

desejo que é a própria revolução. Assim é possível evitar que a passagem à revolução 

de interesse se torne uma passagem ao fascismo e à instauração de um novo regime 

policial.  

Duas políticas, dois investimentos: “entre esses dois pólos extremos em que 

o desejo investe formações paranóicas fascistas ou, ao contrário, fluxos 

revolucionários esquizóides” (D. & G., 2010 [1972], p. 535). Podemos afirmar que toda 

a estrutura do livro é organizada em torno dessas duas políticas do desejo, ou, 

melhor dizendo,  em torno de uma outra política, uma esquizofrênica e revolucionária, 

bem como de suas relações ambíguas, que a esquizoanálise analisa. Seu objeto é o 

próprio desejo e seu modo duplo de investir o campo social, ao mesmo tempo em 

que se aposta todas as fichas em uma política outra que adviria do potencial 

desterritorializante do desejo como única via verdadeiramente revolucionária.  

 

INTERMEZZO: SURFANDO AS ONDAS DO CAPITAL. (OU SERÃO AS DO FASCISMO?). 

O “FRAGMENTO ACELERACIONISTA” E O “CASO NICK LAND”. 

 

Falar em desterritorialização e fascismo abre o campo para um tópico 

polêmico da discussão política contemporânea: a problemática que envolve o 

chamado “aceleracionismo”, mais ainda tendo em vista que sua genealogia está 

ligada à certa recepção de O anti-Édipo. Em 2012, Benjamin Noys lança Malign 

Velocities, livro que joga uma luz diagnóstica sobre o que ele identifica como uma 

tendência “aceleracionista” inominada do pensamento contemporâneo: a ideia de 

que o movimento capitalista de desenraizamento, dissolução e transformação das 
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relações e estruturas sociais (bem analisado por Marx) deveria não ser contido ou 

oposto, mas acelerado, pois provocaria-se assim a superação do próprio sistema, 

colapsando-o e promovendo a emergência de uma nova organização social. Essa 

tendência estaria latente, segundo Noys, em Economia Libidinal [1974], de Lyotard, A 

Troca Simbólica e a Morte [1976], de Baudrillard, e, nosso objeto até agora, O anti-

Édipo [1972]. 

A tendência aceleracionista, segundo Noys (2012), teria sido ressuscitada e 

intensificada nos anos 90 por uma série de jovens filósofos britânicos radicados na 

universidade de Warwick, em especial na filosofia cibernética de Nick Land e no 

grupo de pesquisa em que ele funcionava como um tipo de mentor, o CCRU 

(Cybernetic Culture Research Unit). A ligação entre a universidade e Land, que lá era 

professor, é rompida e o CCRU acaba se dissolvendo e seus membros se espalhando 

e desenvolvendo outros projetos. Eles deixam, no entanto, uma série de textos 

altamente experimentais, misturando filosofia com ficção científica, música 

eletrônica em altos bpms, numerologia e magia, tendo como principal motor a ideia 

de que a aceleração do capital é irreversível e deve ser investida — com todas as suas 

contradições —  ilimitadamente.  

Em 2011 Ray Brassier e Robin Mackay, ex alunos de Land, organizam seus 

textos dos anos 90 e lançam o livro Fanged Noumena (2011), que serve para reativar 

a discussão, preparando o campo da crítica de Noys ao que ele batizaria, então, de 

aceleracionismo. Esse momento, no entanto, já é marcado pela guinada à extrema 

direita de Land, que motivou uma série de debates entre seus ex alunos, com 

tentativas de separar os elementos de sua filosofia cibernética dos anos 90 da sua 

guinada neo-reacionária do “iluminismo sombrio”, associado com a alt right 

europeia e americana, dos anos 2010 para cá 8 . Entre outros movimentos, isso 

proporcionou que novos pensadores reivindicassem um “aceleracionismo de 

esquerda” em oposição ao aceleracionismo de Land, interpretado e em afinidade, 

agora, com a carapuça da extrema direita. 

O que aqui interessa é um recorte específico que remete a discussão do 

“aceleracionismo’" dos anos 90 e, em particular, a leitura e crítica que Land faz da 

                                                     
8 Sobre o neo-reacionarismo de Land remetemos a (HUI, 2017). 



 
 
 
 

76 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

transição teórica de O anti-Édipo a Mil platôs em relação ao problema do fascismo. 

Essa leitura se relaciona com o diagnóstico aceleracionista de que surfar as ondas 

do capital é a única saída possível do próprio capital, levando em conta a importância 

indiscutível que o conceitos de Deleuze & Guattari de descodificação e 

desterritorialização possuem para Land, já que a política do desejo d'O anti-Édipo é 

pautada, como vimos, na desterritorialização como única via revolucionária, 

estritamente anti-fascista. Soma-se a isso o chamado “fragmento aceleracionista” 

de O anti-Édipo, um momento decisivo do livro no qual a tensão entre o capital e a 

esquizofrenia como desterritorialização revolucionária é colocada em um máximo de 

atrito e a hipótese de uma aceleração da esquizofrenia do mercado é levantada, se 

dirigindo contra qualquer “solução fascista” de conter o processo: 

 

Então, qual solução, qual via revolucionária? [...] Retirar-se do mercado mundial, 

como Samir Amin aconselha aos países do Terceiro Mundo, numa curiosa 

renovação da 'solução econômica' fascista? Ou ir no sentido contrário, isto é, ir 

ainda mais longe no movimento do mercado, da descodificação e da 

desterritorialização? Pois talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente 

desterritorializados e suficientemente descodificados, do ponto de vista de uma 

teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se 

do processo, mas ir mais longe, 'acelerar o processo', como dizia Nietzsche: na 

verdade, a esse respeito, nós ainda não vimos nada (D. & G., 2010 [1972], p. 319. 

Grifo nosso). 

 

 No “fragmento aceleracionista” fica claro que a questão da aceleração e a do 

fascismo são intimamente ligadas, ainda que por oposição: o aceleracionismo herda 

essa mesma problemática.  Por mais que o “fragmento” seja ambíguo em sua própria 

formulação e tenha provocado debates que não podemos retomar aqui, parece claro 

que o ponto fulcral está mais ao lado da perspectiva anti-fascista que ele coloca 

como problema imanente ao projeto do livro do que na aceleração que, como via 

revolucionária, é apenas uma resposta afirmativa possível ao problema do fascismo 

e do capital (e não é retomada no livro nestes termos). Ora, vimos como, no limite, a 

linha revolucionária desejante opera uma espécie de desterritorialização da 
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desterritorialização em choque contra o double-bind desterritorialização-

reterritorialização operado pela axiomática capitalista, que não para de reinjetar na 

produção desejante, desterritorializada e desterritorializante, elementos 

reacionários, policiais, fascistas, mantendo-a dentro dos limites do capital. 

O capital submete o investimento revolucionário do desejo a um investimento 

social reacionário e conservativo, ao menos relativamente, visto que necessita o 

fazer para conter a deriva ilimitada do desejo ao mesmo tempo em que a explora. O 

fascismo resultante desse movimento, que pode ou não se proliferar como política 

do desejo viralizada, é indissociável do fascismo como desejo gregário  e 

investimento reacionário, que investe na sua própria servidão passional, dado que o 

motivo é o bloqueio da desterritorialização desejante que escapa ao socius, 

reproduzindo o campo de forças social estabelecido. A partir disso, só fica claro o 

porque se “retirar do mercado mundial” como uma solução anticapitalista à esquerda 

é análogo ao fascismo, na visão de O anti-Édipo, se levarmos em conta a tentativa 

frustrada de conter a desterritorialização mundial em uma reterritorialização forçada 

em um fora miraculado, um Estado de esquerda “fora” do mercado capitalista, por 

exemplo. Esse movimento, no entanto, faz parte do próprio double-bind do capital, 

gerando um  investimento que, como vimos, pode ser até revolucionário como 

contraivestimento de interesse, isso é,  pelo ponto de vista do interesse 

revolucionário de classe, mas que é reacionário do ponto de vista de uma política do 

desejo, perdendo de vista o processo de desterritorialização global que abre, 

também, o campo dos possíveis — e, lembremos: ou a revolução é desejante ou ela 

é facilmente capturada como puro interesse de classe na axiomática do valor do 

capital, que opera com os interesses contrastantes das classes que, justamente, 

mobilizam o dinamismo contraditório do Capital. 

Nesse sentido, Land não deixa de estar certo quando coloca: “a interpretação 

de O anti-Édipo sobre o fascismo é [...] crua, mas é também de um enorme poder. A 

disjunção revolucionário/fascista é usada para discriminar entre as tendências 

gerais de desterritorialização e reterritorialização; entre a dissolução e a restituição 

da ordem social” (2011, p. 277). Temos visto como a leitura do fascismo como 

política do desejo está explicitamente vinculada à conservação ou mesmo à tentativa 
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de restituição de uma determinada ordem social que funciona, também no capital, 

como polo reterritorializante das máquinas do desejo.  

 Se Land elogia O anti-Édipo, a posição em relação a Mil platôs é de atrito, 

considerando a discussão sobre o desejo, a desterritorialização e o fascismo neste 

livro um movimento que  “ameaça mutilar e domesticar toda a massiva conquista da 

obra conjunta de Deleuze e Guattari" (2011, p. 280). Na interpretação do autor, ao 

introduzir determinadas nuances no conceito de desterritorialização e afins, que 

veremos adiante, os franceses estariam trocando uma política do desejo 

esquizofrênica por uma “polícia” da esquizofrenia, reintroduzindo o fascismo no 

âmago do desejo, ao tentar conter ou fazer recuar a desterritorialização, posição essa 

que seria um ato fascista ou no mínimo reformista. Em todo caso, para Land as 

“posições de recuo” de Mil platôs seriam essencialmente contra-revolucionárias. 

Entretanto, a pergunta que lançamos é: será que uma aposta na desterritorialização 

absoluta não pode dar em fascismo? Se sim, necessária ou contingentemente? 

Sabemos que a resposta de Land é negativa, visto que para ele, seguindo O anti-

Édipo, o fascismo é essencialmente um fenômeno de reterritorialização. Entretanto, 

através do “caso Land”, podemos especular que a sua guinada em direção à alt right 

poderia nos dar indícios de que, talvez, o fascismo tenha relação com algum tipo ou 

nível específico de desterritorialização9. 

 

3 O FASCISMO EM MIL PLATÔS  

 

Em uma filosofia que define o tempo menos como uma ruptura abrupta e mais 

como uma cascata jorrando variações contínuas, é difícil assinalar, em um livro que 

sucede o anterior como um segundo volume (as duas obras são subtituladas 

Capitalismo e esquizofrenia), o que é um rompimento propriamente dito e o que seria 

um desenvolvimento outro, levando em conta outros temas e modos de construir os 

problemas. Além disso, deve-se levar em conta que as diferenças não implicam em 

si uma simples progressão, do menos ao mais desenvolvido. Nesse sentido, ao 

                                                     
9 O que Land parece perder de vista. Sobre a problemática da relação entre Deleuze & Guattari e o 
aceleracionismo, ver nosso texto na revista Das Questões: “É o capital um acelerador?” (aceito para 
publicação). 
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assinalar uma transição na conceitualização do fascismo de O anti-Édipo [1972] a 

Mil platôs [1980], temos a difícil tarefa de entender “o que se passou?”, mais do que 

a de fazer uma leitura teleológica serial em que que o último termo da série é 

logicamente mais desenvolvido do que o anterior. O desenvolvimento conceitual 

implica um solo nômade do pensamento e uma lógica aberrante das forças, toda 

uma diagramática que relaciona os problemas virtuais aos conceitos intensivos. Dito 

isso, as preferências subjetivas correspondem apenas a tentativa de viagem de cada 

um, em traçar seu próprio plano e seus próprios problemas. Evidentemente, “cada 

um” está já imbricado e a colocação de um problema não é independente da 

disposição da “matéria” com que ele se encontra. Desse modo, na mesma medida 

em que uma solução só responde a um problema dentro dos limites em que este é 

colocado, o problema não pode ser verdadeiramente colocado sem ser atravessado 

pelo campo atual e material. Os diferentes modos de encarar o “objeto” fascismo 

implicam diferentes problemas e diferentes soluções, com cada modo tendo a 

potência de elucidar diferentes acontecimentos. 

 

3.1 TEORIA DAS LINHAS E MICROFASCISMO  

 

  Ao introduzir, em Mil platôs, o conceito de microfascismo ou fascismo 

molecular,  Deleuze & Guattari, por meio de uma nova teoria das linhas, modificam 

alguns dos pressupostos  da esquizoanálise, agora tornada cada vez mais próxima 

de uma “pragmática das linhas”. Se anteriormente o fascismo era investimento 

desejante na reprodução da máquina social, agora temos novas peças em um novo 

“mapa”. Uma das maneiras de introduzir essas inovações conceituais consta em um 

parágrafo da “Introdução: Rizoma” (que abre Mil platôs, de 1980, mas foi publicado 

originalmente em 1977) no qual, veladamente, se produz uma espécie de autocrítica 

(ou, ao menos, uma crítica a uma interpretação demasiado dualista da imanência do 

desejo): 

Não se pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a 

forma rudimentar do bom e do mau. Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de 

fuga, mas corre-se sempre o risco de reencontrar nela organizações que 

reestratificam o conjunto, formações que dão novamente o poder a um 
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significante, atribuições que reconstituem um sujeito — tudo o que se quiser, 

desde as ressurgências edipianas até as concreções fascistas. Os grupos e os 

indivíduos contêm microfascismos sempre à espera de cristalização (2014 

[1980], p. 26. Grifo nosso). 

 

Nesse parágrafo, está sintetizada uma posição de recuo, na qual a linha de 

fuga, outrora pensada unicamente como um investimento revolucionário do desejo, 

é vista agora como contendo perigos que reencontra nela mesma, justamente os 

perigos fascistas dos quais ela buscava fugir. Vimos que n’O anti-Édipo os 

investimentos revolucionários do desejo eram constantemente atraídos ao pólo de 

investimento paranoico, e o trabalho esquizoanalítico, como alguém que explode 

uma represa, era fazer a substância do desejo fluir livremente, rompendo com 

qualquer argamassa reacionária e fascista que bloqueava a fúria da linha desejante, 

impedindo que ela fosse ainda mais longe em seu movimento de desterritorialização. 

Constituía-se “dois pólos do delírio: um como linha de fuga molecular esquizofrênica; 

outro como investimento molar paranoico” (2010 [1972],  p. 417), o que é o mesmo 

que dizer que onde algo deixava de escapar e fluir já não era mais o desejo em sua 

natureza de desterritorialização ou produção primária: “sabemos [...] que a sociedade 

é organizada para distribuir a falta em tal lugar, o excesso em tal outro. [...] Dizemos: 

os fenômenos de falta, isso não é o desejo” (D. & G., 2018, [1973], p. 203). Em O anti-

Édipo, o movimento do desejo certamente era ambíguo, pois oscilava entre o pólo 

esquizo e o paranóico, mas agora (Mil platôs) é salientado o perigo da linha desejante 

liberada, em seu próprio direito.  

Em Mil platôs, com a introdução do conceito e do problema do micro-

fascismo, temos operando diretamente na produção desejante a tendência (dentre 

outras) de um fascismo molecular. O fenômeno do fascismo, dessa forma, deixa de 

ser pensado como um fenômeno estritamente molar (lembrando que o molar é 

correlato de uma estratificação do desejo). Será o caso, então, de pensar que há 

distintos fenômenos, o fascismo molar, estatal, paranóico, reterritorializante, como 

desenvolvido na obra de 1972, e o fascismo molecular, micro-fascismo, como na de 

1980? Se fosse esse o caso estaríamos diante de uma adição de outro aspecto do 

fenômeno, passível de ser complementar e coerente ao primeiro sem maiores 
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dificuldades. Entretanto, o buraco é mais em baixo. Em Mil platôs, no nono platô, 

Micropolítica e segmentaridade (cuja “data” que acompanha o título é 1933, não à 

toa), vemos a construção de uma teoria do fascismo que já funciona em outros 

termos. Ali teremos desenvolvido de uma forma melhor acabada a teoria das linhas 

como uma espécie de multiplicidade de níveis de individuação que compõem, como 

já colocavam Deleuze e Claire Parnet em Diálogos, um “indivíduo ou grupo, [...] feito 

de linhas [...] de natureza bem diversa” (1998 [1977] p. 145). Nesse parágrafo 

sintético, vemos as linhas serem introduzidas no funcionamento dos códigos, 

sobrecódigos e descodificações: 

 

vemos que [...] há três linhas efetivamente: 1) Uma linha relativamente flexível de 

códigos e de territorialidades entrelaçados; é por isso que partimos de uma 

segmentaridade dita primitiva, na qual as segmentações de territórios e de 

linhagens compunha o espaço social; 2) Uma linha dura que opera a organização 

dual dos segmentos, a concentricidade dos círculos em ressonância, a 

sobrecodificação generalizada: o espaço social implica aqui um aparelho de 

Estado. É um sistema outro que o primitivo, precisamente porque a 

sobrecodificação não é um código ainda mais forte, mas um procedimento 

específico, diferente daquele dos códigos (assim como a reterritorialização não 

é um território a mais, mas se faz num outro espaço que os territórios — 

precisamente, no espaço geométrico sobrecodificado); 3) Uma ou algumas 

linhas de fuga, marcadas por quanta, definidas por descodificação e 

desterritorialização (há sempre algo como uma máquina de guerra funcionando 

nessas linhas) (D. & G., 2012a [1980], p. 112). 

 

Sem dúvida, as três linhas não formam uma progressão (complementando a 

história universal da contingência e a simultaneidade das máquinas sociais, dos 

códigos, sobrecódigos e descodificações), mas um “plano”, o próprio campo geo-

político10, “onde coexistem as três espécies de linhas estreitamente misturadas”, que 

                                                     
10 Escrevemos geo-política, hifenizado, para diferenciar do sentido corrente de “geopolítica” como 
veiculado, por exemplo, nas Relações Internacionais. Geo-política, via Deleuze & Guattari, implica 
especificamente o sentido da imanência da filosofia dos autores, na direção da “geofilosofia” e da 
“geologia da moral”, além de um acento “geográfico” em contraposição a um “histórico”. Além  disso, 
significa dizer que toda política é uma questão  de terra-território e que estes são sempre já 
imediatamente políticos.  
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“não só coexistem, mas também se transformam, passam umas nas outras” (2012a 

[1980], p. 112; p. 113). Partimos então de uma breve descrição da natureza das 

linhas, cada uma contendo, em seu funcionamento, um perigo próprio. Em primeiro 

lugar, temos a linha de segmentaridade dura, que corresponde, no socius, ao 

complexo de blocos determinados ao qual somos constantemente interpelados 

socialmente: “a família-a profissão; o trabalho-as férias [...] e depois o exército-e 

depois a fábrica-e depois” (DELEUZE & PARNET, 1998 [1977], p. 145) — linha molar 

por excelência, sobrecodificada pelos “aparelhos de Estado” que, por sua vez,  são 

“maquinados” pela “máquina abstrata de sobrecodificação” (D. & G., 2012a [1980], p. 

113). Essa “primeira” linha11 é análoga ao que em O anti-Édipo era determinado como 

uma “Máquina social” de Estado, compondo linhas molares de “segmentos bem 

determinados, [...] que nos recortam em todos os sentidos” (DELEUZE & PARNET, 

1998 [1977], p. 145) quando habitamos um território existencial dentro das 

"fronteiras ontológicas” de um Estado. O perigo que acompanha a constituição dessa 

linha é, segundo Deleuze & Guattari, o Medo: medo de perder “a segurança, a grande 

organização molar que nos sustenta [...] as máquinas binárias que nos dão um 

estatuto bem definido, [...] o sistema de sobrecodificação que nos domina — tudo 

isso nós desejamos” (2012a [1980], p. 119) e tememos que se desfaça.   

 A segunda linha é a linha flexível, operando num nível molecular, mas agindo 

diretamente no socius, esta linha dá um pouco de mobilidade aos seus segmentos 

mais duros (primeira linha), que precisam dela para funcionar. Essas linhas traçam 

“pequenas modificações, fazem desvios, delineiam quedas ou impulsos” (DELEUZE 

& PARNET, 1998 [1977], p. 145), operando por dentro dos segmentos, possibilitando 

que haja movimento, de um lado a outro, nos segmentos: “lá onde víamos até há 

pouco arremates de segmentos bem definidos, o que há, sobretudo, são franjas 

incertas, invasões, superposições, migrações, atos de segmentação que não 

coincidem mais com a segmentaridade dura” (D. & G., 2012a [1980], p. 120). O perigo 

                                                     
11 Fala-se em primeira, segunda… linhas apenas em uma ordem expositiva. Conceitualmente as linhas 
são simultâneas. A ordem de exposição das linhas, inclusive, difere entre o platô 8 e o platô 9, sendo 
que no segundo começa-se pela molecular ou flexível (cf. a citação longa que utilizamos) e no 
primeiro pela molar ou dura (também é esse o caso em Diálogos [p. 145]), o que também indica que 
se trata de uma ordem puramente expositiva. Aqui utilizamos a ordem presente no platô 8 e em 
Diálogos: molar, molecular, fuga. 
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que acompanha essa linha é o da clareza: ela pode produzir um efeito nocivo de um 

"despertar" que produz uma forma de microfascismo: “a segmentaridade flexível 

corre o risco de reproduzir, em miniatura as afecções [...] da dura: substitui-se a 

família por uma comunidade [...] estabelecem-se micro-Édipos, os microfascismos 

ditam a lei” (2012a [1980], p. 120). Há uma reterritorialização em miniatura daquilo 

que se encontra já devidamente territorializado nos segmentos duros, produzindo 

um eterno retorno do mesmo, por mais que não no mesmo nível ou registro. Teríamos 

aqui a clareza ligada a um micro-fascismo, de registro molecular, que remeteria a 

seu modo à molaridade da linha dura. Entretanto, os autores vão mais longe, e aqui 

aparece uma importante posição no que diz respeito à nossa problemática: na deriva 

da clareza o microfascismo ganha certa independência: 

 

a segmentaridade flexível suscita seus próprios perigos, que não se contentam 

em reproduzir em miniatura os perigos da segmentaridade molar, nem em 

decorrer destes perigos ou compensá-los: como já vimos, os microfascismos 

têm sua especificidade, eles podem cristalizar num macro-fascismo, mas 

também flutuar por si mesmos sobre a linha flexível, banhando cada minúscula 

célula (2012a [1980], p. 120-1. Grifo nosso). 

 

A clareza é um perigo duplo, pois “em primeiro lugar” (2012a [1980], p. 120) 

ela miniaturiza a “segurança-medo” da linha dura, com “micro-códigos” e “micro-

territórios” que formam uma espécie de micro-fascismo que remete a um macro-

fascismo; “Mas, sobretudo” (2012a [1980], p. 120. Grifo nosso), a clareza pode 

significar um fascismo propriamente molecular, que não remete aos segmentos 

molares: “Uma multidão de buracos negros pode muito bem não centralizar-se, e ser 

como vírus que se adaptam às mais diversas situações, cavando vazios nas 

percepções e nas semióticas moleculares” (2012a [1980], p. 121). Agora as 

seguranças, pequenas ou grandes, são substituídas pelas pequenas inseguranças, 

fazendo “com que cada um encontre seu buraco negro e torne-se perigoso nesse 

buraco, dispondo de uma clareza sobre seu caso, seu papel e sua missão” (2012a 

[1980], p. 121). O fascismo (ou ao menos uma de suas formas) é colocado pelos 

autores, pela primeira vez, como fenômeno própria e independentemente molecular.  
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Se a clareza concerne à segunda linha apenas, mas tendo essa dupla potência, 

o terceiro perigo funcionará pela conjunção da linha molar e da molecular: o poder 

“encontra-se nas duas linhas ao mesmo tempo” (2012a [1980], p. 121).  A principal 

característica do poder é sua própria “impotência” diante das linhas de fuga. Por isso, 

“o homem de poder não deixará de querer deter as linhas de fuga ” tentando “fixar a 

máquina de mutação na máquina de sobrecodificação” (2012a [1980], p. 121), e isso 

através da tentativa sempre frustrada de prender-se ao quadro atual das duas 

primeiras linhas. É algo próximo a uma reprodução do socius, que só pode operar a 

partir da estabilização da linha flexível e do crescimento da segmentaridade social. 

Por fim, esse perigo é ligado ao fenômeno do totalitarismo (que retomamos na 

subseção seguinte). 

A linha de fuga, a terceira linha, corresponde a “uma espécie de mutação, de 

criação, traçando-se não na imaginação mas no próprio tecido da realidade social” 

(2012a [1980], p. 121). A linha de fuga é a linha da desterritorialização, a linha 

esquizofrênica12, a linha que se traça não em direção ao socius, mas para além do 

regime do socius, seja esse socius operado pela máquina territorial de códigos, a 

máquina de sobrecodificação estatal, ou mesmo a axiomática capitalista — a linha 

de fuga será agenciada por outro tipo de máquina: a máquina de guerra. Nas linhas 

de fuga, evidentemente, há sempre o “risco” (diferente do “perigo”) de ser recuperada, 

reterritorializada, risco que ela corre mas que advém, na verdade, das linhas 

anteriores. O importante, entretanto, é pensar o perigo imanente que ela carrega: “o 

maior dos perigos”, “aquele que mais nos interessa”, é o que se acomete a linha de 

fuga quando “ao invés de se conectar com outras linhas e aumentar suas valências 

a cada vez, ela se transforma em destruição, abolição pura e simples, paixão de 

abolição” (2012a [1980], p. 122. Grifo no original). A linha de fuga, potência de 

mutação, de criação do novo para além da dureza segmentária e mesmo da 

flexibilidade molecular, perde de vista seu aspecto mutante e criador e vira apenas 

destruição, atravessando a morte e o suicídio: destruição de todo o resto e de si.  

                                                     
12  Em Mil platôs, no entanto, a esquizofrenia da linha de fuga é pensada mais pelo personagem 
conceitual do nômade do que pelo do esquizofrênico, o que é sintoma do deslocamento do registro 
problemático “libidinal/contra-psicanalítico” de O anti-Édipo ao geo-político dos Mil platôs. Ainda 
assim, tanto o esquizofrênico aparece em 1980 quanto o nômade já aparecia em 1972. Se trata menos 
de uma substituição do que de uma espécie de aliança. 



 

 

 
 

Felipe Fortes; Émerson Pirola | 85 

 

A junção entre esse emaranhamento de linhas e de seus respectivos perigos 

marca um novo desafio para a esquizoanálise: “não denunciar os falsos desejos, 

mas, no desejo, distinguir o que remete à proliferação de estratos, ou bem à 

desestratificação demasiada violenta, e o que remete à construção do plano de 

consistência (vigiar inclusive em nós mesmos o fascista, e também o suicida e o 

demente)” (D. & G., 2012a [1980], p. 32). Podemos afirmar, inclusive, que o novelo das 

linhas e seus perigos marca também uma mutação interna na função política da 

esquizoanálise: o trabalho da esquizoanálise como pragmática das linhas, no que 

concerne ao processo esquizofrênico/às linhas de fuga, torna-se menos a tarefa de 

explodir a represa, como articulada em O anti-Édipo, do que, como um cirurgião, 

extrair os nódulos cancerígenos do “corpo sem órgãos” ou do “plano de 

consistência”. Dado esse quadro, podemos avançar ao último sentido ou conceito de 

fascismo que analisaremos, correspondente ao perigo da linha de fuga tornada “linha 

de abolição ou destruição pura” operando em um exemplo geo-político: a tomada ou 

infecção do Estado até o ponto em que ele se torna menos um aparelho de poder, 

totalitário, conservador, para devir um “Estado suicidário”, objeto de uma espécie de 

“revolução” mobilizada por uma máquina de guerra fascista. 

 

3.2 MÁQUINA DE GUERRA, APARELHO DE CAPTURA E “INFECÇÃO” DO ESTADO PELA 

MÁQUINA DE GUERRA: O FASCISMO SUICIDÁRIO   

 

 A teoria do fascismo presente em Mil platôs só é entendida em sua 

complexidade levando em conta toda a história universal e a geo-política que 

perpassa o livro. Dessa forma, o platô 9 - Micropolítica e segmentaridade, em que é 

exposta a tese do fascismo como movimento de Estado suicidário, precisa ser lido 

ao lado dos platôs 13 - Aparelho de captura e, sobretudo, do 12 - Tratado de 

nomadologia: a máquina de guerra. Na verdade, como o essencial da teoria dos 

autores sobre o Estado e a máquina de guerra está nestes últimos, visto que o 

fascismo só é pensável através de ambos os conceitos, é necessário ler o platô 9 

supondo os outros dois, ou ao menos o 12 (como os autores atentam, o livro pode 

ser lido ignorando a ordem dos platôs).  
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 A “hipótese da máquina de guerra” é uma das grandes inovações teóricas 

propostas por Deleuze & Guattari à filosofia política. Na verdade, em uma chave de 

leitura política, e levando em conta que “antes do ser, há a política” (D. & G., 2012a 

[1980], p. 85), todo o livro pode ser lido tendo em mente a “oposição” entre a máquina 

de guerra, nômade, e o aparelho de Estado, sedentário, visto que há duas séries de 

conceitos que perpassam o livro e que terão afinidade com um desses pólos: ciência 

nômade, espaço liso, rizoma, nomos etc. de um lado; ciência régia, espaço estriado, 

arborescência, logos, polis etc., de outro. Essa dualidade serial supõe a força da 

hipótese, que coloca como seu primeiro axioma: “A máquina de guerra é exterior ao 

aparelho de Estado” (2012b [1980], p. 12). Passando pela política, noologia, etnologia, 

mitologia, epistemologia e mais, os autores desenvolvem a hipótese dessa 

“máquina” que funciona por vias radicalmente diferentes que as estatais, possuindo 

outro direito, outra ciência, outra relação com o território e com o espaço: “Sob todos 

os aspectos, a máquina de guerra é de uma outra espécie, de uma outra natureza, de 

uma outra origem que o aparelho de Estado” (2012b [1980], p. 13. Grifo nosso). Não 

vem ao caso desenvolver todos esses pormenores aqui; o essencial é saber que a 

máquina de guerra não será apenas definida como exterior ao Estado, mas como 

“pura forma de exterioridade”, “potência de metamorfose”, “multiplicidade pura” 

(2012b [1980], p. 15; p. 13) e será umbilicalmente ligada aos “nômades” como que os 

seus realizadores (a “data” que acompanha o platô, 1227, remete à morte de Genghis 

Kahn). Não é à toa, dessa forma, que as linhas de fuga, definidas por sua potência de 

mutação, remetiam às máquinas de guerra. O aparelho de Estado, de seu lado, será 

definido por uma “forma de interioridade” e “pela perpetuação ou conservação de 

órgãos de poder”, sua principal preocupação sendo a de “conservar” (2012b [1980], 

p. 16; p. 20). O platô 12, entretanto, trata do Estado apenas em sua diferenciação, 

oposição e relação com a máquina de guerra. É necessário se dirigir ao platô 

seguinte, Aparelho de captura, para termos a teoria do Estado “em si”: Ali ele será 

definido, como o título já o diz, como um (ou o) aparelho de captura, que se forma 

como que em um “passe de mágica”, visto que é ele mesmo quem produz aquilo que 

captura, sendo estes o trabalho, “convertido” da ação livre, a  terra, “demarcada” no 

território, e a moeda, que vem a sobrecodificar os fluxos de troca e dívida que antes 

passavam sem ela. Esses três “objetos” da captura estatal resultam nos três 
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aspectos de seu estoque: respectivamente, o lucro, a renda e o imposto (é este último 

o meio de monetarização do campo social e, através dele, inclusive, torna-se possível 

a medida, a comparação e a acumulação dos outros aspectos).13 Entretanto, essa 

concepção de Estado está longe de ser satisfatória, visto que um aspecto pelo qual 

ele é muitas vezes definido, o poder bélico, lhe está ausente. O Estado enquanto 

Aparelho de captura pressupõe todos os momentos de sua realização: os aspectos 

de ordem econômica e estrutural que mencionamos são todos, de certa maneira, 

criados pelo próprio Estado, em um único movimento, “passe de mágica”, “de um só 

golpe” (o que Sibertin-Blanc [2016] refere como “arqui-violência”). O poder bélico, o 

aparato militar, ou simplesmente a capacidade de fazer guerra, entretanto, não faz 

parte desse movimento de “auto-pressuposição”. Pelo contrário, ao menos em um 

primeiro sentido, o Estado é a negação mesma da guerra, como os autores apontam 

seguindo as intuições de Hobbes e Clastres (2012b [1980], p. 20).  Entretanto, 

Deleuze & Guattari não negam o caráter bélico que perpassa o Estado, mas em sua 

teoria a capacidade beligerante é acoplada ao aparelho de Estado por uma via 

diferente da que os objetos de captura supramencionados: enquanto estes últimos 

lhe são inerentes, fazendo parte de sua interioridade mesma, a capacidade de efetuar 

a guerra lhe será exterior, advindo de uma exterioridade (por isso Sibertin-Blanc 

[2016] a chamará de “exo-violência”). Essa exterioridade da qual advém o poder da 

guerra é, justamente, a máquina de guerra. 

 Lembremos que a máquina de guerra e o aparelho de Estado possuem origens 

e funcionamentos diferentes, independentes e, em certo sentido, opostos. Como o 

Estado adquire da máquina de guerra sua capacidade para guerrear? Para responder 

a isso temos que entender antes qual a relação da máquina de guerra com a guerra, 

bem como com o Estado. A máquina de guerra foi caracterizada acima como pura 

potência de metamorfose: essa metamorfose se efetua geo-politicamente, dentre 

outras coisas, pela produção-habitação de um espaço liso, no qual seu movimento 

                                                     
13 Remetemos o leitor ao quadro em (D. & G., 2012b [1980], p. 149). No presente artigo não há razão 
para desenvolver em detalhe o funcionamento desses aspectos da captura, mas remetemos o leitor 
ao comentário exaustivo de Sibertin-Blanc (2016, capítulo 2). Nossa exposição sobre o Estado e a 
hipótese da máquina de guerra é informada pelo mesmo livro (capítulos 3 e 4), sobretudo por sua 
explanação sobre a noção de guerra absoluta como Ideia, do general Clausewitz, e seus 
desdobramentos em Deleuze & Guattari. 



 
 
 
 

88 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

pode manter-se livre. Apesar de seu nome, essa é a capacidade essencial da 

máquina de guerra, antes que a de fazer a guerra. Entretanto, em seu 

desenvolvimento “histórico”, tendo em vista que a “originalidade” da máquina de 

guerra é paralela à do aparelho de Captura, ocorre de a máquina de guerra se deparar 

com um Estado. Este, como vimos, depende de uma pura interioridade e função de 

conservação, relacionadas aos elementos da captura, e que produz-habita um 

espaço estriado: tendo em vista as características de cada um, ainda que o encontro 

entre ambos seja contingente, quando eles se encontram é necessário que haja 

alguma forma de conflito ou tensão, visto que são, de direito, incongruentes e 

incomensuráveis. Se deixarmos a especificidade fascista para depois, neste 

momento temos dois resultados possíveis do encontro entre máquina de guerra e 

aparelho de Estado: 1) a máquina de guerra, por causa de seu movimento próprio, 

acaba por destruir os Estados com os quais se depara. Nesse movimento a máquina 

de guerra, nômade, potência de metamorfose, lança mão da guerra efetiva e da 

batalha contra o Estado e seu estriamento e sedentarismo; mas a guerra é aqui ainda 

externa à própria máquina de guerra, a relação entre máquina de guerra e guerra 

sendo “sintética” ou “suplementar” (2012b [1980], p. 109); 2) Se na primeira 

possibilidade é a máquina de guerra que leva a melhor sobre o Estado, na segunda 

acontece o contrário. Entretanto, se lá há destruição do Estado pela máquina de 

guerra, não é o caso de agora termos uma simples inversão: o Estado não tem a 

capacidade de destruir a máquina de guerra pois, lembremos, ele mesmo não tem 

poder bélico. O que acontece na segunda possibilidade é, antes, a apropriação da 

máquina de guerra pelo aparelho de Estado. A máquina de guerra é colocada para 

dentro do Estado, posta a seu serviço, e neste movimento passa a ser instituição 

militar ou exército, o guerreiro devém soldado, e o Estado adquire, finalmente, uma 

capacidade bélica apta ao enfrentamento externo (contra outros Estados ou 

máquinas de guerra)14. É através dessa apropriação pelo Estado, no qual a máquina 

de guerra já não é a mesma, mas instituição militar, que a relação entre máquina de 

guerra e guerra se transforma radicalmente: é aí, e somente aí, que a guerra se torna 

                                                     
14 Não menos importante, também é dessa apropriação da máquina de guerra que o Estado retira as 
forças, como a polícia e o cárcere, de uma “violência estrutural” corrente na manutenção das formas 
de captura. 
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o objeto e o objetivo mesmo da máquina de guerra: a relação se torna analítica 

(2012b [1980], p. 111), visto que é colocada para guerrear contra as máquinas de 

guerra nômades e exércitos de outros Estados a fim de proteger e conservar o Estado 

que lhe apropriou. Como os autores resumem: “é ao mesmo tempo que o aparelho 

de Estado se apropria de uma máquina de guerra, que a máquina de guerra toma a 

guerra por objeto e que a guerra fica subordinada aos fins do Estado” (2012b [1980], 

p. 111). 

 Em um primeiro sentido vimos que o Estado não possui a guerra, ou a potência 

guerreira (ele é justamente sua negação). A máquina de guerra, de sua parte, possui 

a potência mas não tem a guerra como objetivo em si. Em um segundo sentido, 

entretanto, o Estado se apropria da máquina de guerra, neutraliza sua potência de 

metamorfose e a coloca a seu serviço, justamente, fazendo da guerra o objetivo 

próprio da instituição militar, a sua “máquina de guerra”. O conceito de Estado, dessa 

forma, será formado com uma espécie de tensão constitutiva: se no primeiro sentido 

o Estado é como uma máquina abstrata de conservação, no segundo temos a 

realização histórica dessa forma-Estado abstrata. No primeiro trabalhamos com a 

oposição de direito entre máquina de guerra e Estado, já no segundo trata-se da 

mistura de fato. O “materialismo histórico-maquínico” do qual fala Sibertin-Blanc 

(2016) para se referir aos volumes de Capitalismo e esquizofrenia nos ajuda a 

entender esse processo: historicamente (ou de fato) é necessário que o Estado se 

aproprie da máquina de guerra, mesmo que as máquinas abstratas de ambos sejam 

(de direito) independentes e incomensuráveis. É nesse sentido, e por isso, que, ao 

Estado, o exército “nunca deixará de lhe criar problemas. Donde a desconfiança dos 

Estados face à sua instituição militar”; e “Do ponto de vista do Estado, a originalidade 

do homem de guerra, sua excentricidade, aparece necessariamente sob uma forma 

negativa: estupidez, deformidade, loucura, ilegitimidade, usurpação, pecado” (2012b, 

p. 17; p. 15). Ou seja, a incomensurabilidade de direito se mantém como tensão e 

possibilidade de conflito de fato. Essa tensão, colocada pelo ponto de vista do Estado 

em relação à sua máquina de guerra apropriada, quando invertida pode nos colocar 

no caminho para a terceira possibilidade de encontro entre máquina de guerra e 

Estado: quando a máquina de guerra não destrói o Estado nem por ele é apropriada, 



 
 
 
 

90 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

mas quando ela mesma, no movimento fascista, se apropria 15  do Estado à sua 

maneira, submetendo-o aos seus fins e resultando no “Estado suicidário”. 

Se vimos até aqui que, efetivamente, a “máquina de guerra tem uma outra 

origem, que ela é um agenciamento distinto do aparelho de Estado” (2012a [1980], p. 

122), o que pode explicar a tomada do Estado pela máquina de guerra fascista? Esse 

processo funciona mais como uma infecção dos estratos burocráticos, da 

segmentaridade dura e molar que compõem o aparelho de Estado, do que como uma 

“captura” deste pela máquina de guerra (a imagem utilizada, não à toa, é a do câncer). 

Como vimos, é o Estado que é definido pela captura interna e pela apropriação 

externa, sendo os dois sentidos complementares que formam os Aparelhos de 

Estado. Avançamos, entretanto, para pensar a relação da máquina de guerra fascista 

com o Estado, a noção de contra-captura: não no sentido de uma captura com outra 

origem que a estatal, mas como um processo heterogêneo que enfrenta a seu modo 

o Aparelho de Captura, se tornando incapturável e  inapropriável. 

Temos três condições para a máquina de guerra em seu devir-fascista. A 

primeira definimos como a condição da variação ontológica, enquanto as duas 

outras compõem as variáveis pragmáticas ou estratégicas e derivam do movimento 

da primeira: a condição da variação ontológica é a que marca uma transição interna 

na “máquina de mutação” de sua “emissão de quanta de desterritorialização” e de 

“passagem de fluxos mutantes” para o perigo da linha de fuga: “quando ela substitui 

[...] a mutação pela destruição” (D. & G., 2012a [1980], p. 122; p. 123). Se tínhamos 

visto que a guerra não constituía o objeto da máquina de guerra, mas era tornada um 

fim apenas pela captura pelo aparelho de Estado, fazendo-a “uma peça do aparelho 

sob a forma de instituição militar fixada” (2012a [1980], p. 123), temos agora a 

situação na qual a guerra é a “queda ou a sequela da mutação, o único objeto que 

resta à máquina de guerra quando ela perdeu sua potência de mudar” (2012a [1980], 

p. 123).  

                                                     
15  É importante diferenciar a ideia da tomada do Estado por uma máquina de guerra (caso do 
fascismo) da ideia de revolução como “transformação” do Estado pela via de um Partido e/ou de um 
Programa (caso do socialismo). Deleuze & Guattari (2012b [1980], p. 62, n. 54) atentam que há duas 
grandes concepções de revolução: uma como “destruição” e outra como “transformação” do Estado. 
A primeira seria próxima da tradição anarquista, do oriente e da máquina de guerra nômade, enquanto 
a segunda seria socialista, ocidental e operaria por vias demasiado estatais para ser considerada uma 
máquina de guerra. Aqui, mais uma vez, atentar ao que é de direito e o que é de fato. 
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Não é como se a máquina de guerra fascista desejasse ou tivesse o Estado 

como objeto, afinal, enquanto máquina de guerra ela o tem como inimigo sintético e 

necessário. Entretanto, quando o plano geo-político é ocupado por aparelhos de 

Estado a máquina de guerra fascista não pode apenas ignorá-los nem 

imediatamente destruí-los: ela precisa passar por ele, de algum modo infiltrá-lo e 

colocá-lo para o seu próprio fim, que é a destruição pura e simples pela linha de fuga 

de abolição. Nessa situação, a tendência do Estado de se apropriar e neutralizar as 

máquinas de guerra, diante da máquina de guerra fascista, faz com que o 

conservadorismo do Estado seja ameaçado intrinsecamente, visto que os seus 

aparelhos de captura, ao buscarem absorver as linhas destrutivas da máquina de 

guerra fascista, acabam por jogar para dentro de seu próprio funcionamento essas 

partículas destrutivas e cancerígenas que vão, pouco a pouco, infectando todo o 

corpo estatal como um ácido a corroer o seu próprio aparelho. Assim, a contra-

captura da máquina de guerra fascista é um tipo de parasitismo do aparelho de 

Captura, que utiliza seus recursos internos, econômico-estruturais, e “semi-

externos”, como a instituição militar, além da violência estrutural de tipo carcerária e 

policial, para exponencialmente realizar sua tendência de abolição. 

Nesse panorama estão imbricadas as duas variáveis pragmáticas que se 

colocam na tensão entre uma máquina de guerra pulsando em sua linha de 

destruição e o Estado e sua segmentaridade dura e conservativa. Se os dois de fato 

entram em choque, não se trata de dizer simplesmente que o Estado se coloca como 

o último bastião que tentaria destruir a máquina de guerra fascista: por seu 

movimento de captura e apropriação, ele intenta se apropriar da linha fascista para 

neutralizá-la. Esta seria a variável estratégica do ponto de vista do Estado: a 

empreitada neutralizadora e conservadora. De outro lado, entretanto, na verdade a 

máquina de guerra é que está a se infiltrar no Estado, ativamente deixando-se 

“apropriar” e “capturar” por ele (o que já indica uma transformação em relação à fuga 

da máquina de guerra nômade). Essa segunda variável estratégica refere a 

perspectiva da máquina fascista, em um primeiro sentido, “quando esta se faz 

apropriar pelo aparelho de Estado” (2012a [1980], p. 123), e, em um segundo sentido, 

pior ainda, quando ela constrói “para si um aparelho de Estado que não serve mais 

do que para a destruição” (2012a [1980], p. 123).  
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É com base nesse aparelho conceitual que, tomando como objeto o nazismo 

(a partir de um insight de Paul Virilio), Deleuze & Guattari irão diferenciar entre um 

modelo de Estado totalitário e um modelo de Estado propriamente fascista, 

afirmando que embora o fascismo tenha inventado o totalitarismo estes são 

fenômenos, de direito, independentes. É nesse sentido que os autores desidentificam 

totalitarismo e fascismo: “há Estados totalitários sem fascismo, do tipo estalinista 

ou do tipo ditadura militar16” (2012a [1980], p. 100). O totalitarismo, da mesma forma 

que o Estado, é essencialmente conservador: não é à toa que o perigo do medo referia 

a segmentaridade estatal e o do poder referia a estabilização da linha dura e da 

flexível para produzir o totalitarismo. O fascismo, por outro lado, remete à linha de 

fuga-abolição, e quando se apropria do Estado e o coloca sobre a mesma linha faz 

com que este devenha “muito menos totalitário do que suicidário”, caminhando em 

direção a um “niilismo realizado” (2012a [1980], p. 123. Grifo no original). Ainda 

assim, mais uma vez temos a complicação entre o direito e o fato: ainda que 

fascismo e totalitarismo remetam a processos abstratos divergentes (conservação 

e destruição), não quer dizer que a tomada do Estado pela máquina de guerra fascista 

não possa ser, também, totalitarista, um totalitarismo qualificado. Retomando os 

perigos das linhas tínhamos que a clareza molecular remetia a um micro-fascimo 

que poderia se tornar independente: este é retomado para a definição do fascismo 

como máquina de guerra que se apropria do Estado:  

 

o fascismo é inseparável de focos moleculares, que pululam e saltam de um 

ponto a outro, em interação, antes de ressoarem todos juntos no Estado 

nacional-socialista. [...] Há fascismo quando uma máquina de guerra encontra-

se instalada em cada buraco, em cada nicho. Mesmo quando o Estado nacional-

socialista se instala, ele tem necessidade da persistência desses 

microfascismos que lhe dão um meio de ação incomparável sobre as ‘massas’ 

(2012a [1980], p. 100-1. Grifo dos autores). 

 

                                                     
16 Aqui poderíamos indicar uma “quarta possibilidade” de encontro entre máquina de guerra e Estado: 
quando um exército de Estado o toma via golpe militar. Entretanto, nesse caso não se trata 
verdadeiramente de uma máquina de guerra e o resultado é um totalitarismo antes que um fascismo 
(ver D. & G., 2012a [1980], p. 123).  
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Nessa rede complexa, atravessada pelas variáveis pragmáticas que 

colocamos, reaparecem todas as linhas e perigos: o microfascismo em deriva da 

segunda linha é animado pela linha fascista de abolição e até chega a remeter às 

linhas duras do Estado — a correlação entre micro e macro-fascismo que alertava o 

perigo da clareza. Entretanto, no fascismo propriamente dito, quando o Estado 

devém suicidário, podemos dizer que não é o microfascismo que “decorre” (2012a 

[1980], p. 123) da segmentaridade dura, mas ele é fascismo molecular que remete à 

máquina de guerra fascista. Ainda que o fenômeno do fascismo imbrique as 

diferentes linhas, a linha de abolição tem primazia: “Era já essa reversão da linha de 

fuga em linha de destruição que animava todos os focos moleculares e os fazia 

interagir numa máquina de guerra, em vez de ressoar num aparelho de Estado” 

(2012a [1980], p. 125). Voltando à questão do totalitarismo, fica claro que, em certo 

sentido, fascismo e totalitarismo tem uma afinidade, mas ela é apenas secundária, 

visto que é submetida à máquina de guerra que constrói o Estado como Estado Total 

apenas para melhor submetê-lo ao seu objetivo de pura destruição. No caso do 

fascismo a guerra não apenas se torna o objeto mesmo da máquina de guerra como 

se coloca para além dos interesses de conservação do Estado totalitário, que se 

torna suicidário: “fazendo passar através dele o fluxo de guerra absoluta que não terá 

outra saída senão o suicídio do próprio Estado” (2012a [1980], p. 125). Como nos 

esclarece Sibertin-Blanc, 

 

a especificidade do Estado total Nacional-Socialista não pode ser totalmente 

determinada sem reconhecer as dinâmicas da guerra virtualmente ilimitada na 

qual e através da qual ele realiza sua totalização — pela militarização da 

sociedade civil, a mobilização total da população no esforço de guerra, a 

mobilização ideológica na direção do expansionismo imperialista [...], a 

conversão da economia inteira em uma economia de guerra pela transição de 

investimentos em meios de produção e consumo para a produção de meios de 

destruição (2016, p. 159. Grifo do autor). 

 

Assim,  como  atenta  o  autor, a construção de um Estado totalitário pela parte 
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do (nazi-)fascismo não lhe é constitutiva, sendo o primeiro apenas o “objeto 

‘sinteticamente’ necessário” do segundo (2016, p. 159). 

 

4 PROBLEMAS: HÁ UMA NATUREZA FASCISTA DO ESTADO? HÁ UMA NATUREZA 

ESTATAL DO FASCISMO? 

 

Dado esse amplo quadro conceitual que atravessa Capitalismo e 

esquizofrenia, onde conceitos saltam como pulgas a contrapelo, podemos colocar a 

questão: será que o Estado é, essencialmente, fascista? Por essência ou mesmo 

natureza não entendemos nenhuma forma de imutabilidade, mas uma maior 

afinidade entre um “objeto” e a “força” que dele se apodera: “uma coisa tem tantos 

sentidos quantas forem as forças capazes de se apoderar dela. Mas a própria coisa 

não é neutra e se encontra mais ou menos em afinidade com a força que dela se 

apodera atualmente” (DELEUZE, 2018, p. 13. Grifo nosso). Se não há neutralidade, é 

porque há toda uma “dinâmica das forças” que separa, qualitativamente, as forças 

ativas da “produção” e as forças reativas da “antiprodução”, que tendem a se acoplar, 

formar alianças e estabelecer funcionamentos maquínicos antagônicos uns aos 

outros. Dado esse sentido de essência como (maior grau de) afinidade, temos que, a 

partir das formulações de Deleuze & Guattari, tentar definir qual é o tipo de afinidade 

entre fascismo e Estado: será a essência da “forma-Estado” o conjunto das forças 

fascistas?  A partir de O anti-Édipo, o Estado (seguindo o modelo do Urstaat) aparece 

como uma máquina de sobrecodificação de tendência conservadora. O fascismo, de 

seu lado, emerge — em meio à descodificação e desterritorialização generalizada do 

capitalismo — especificamente como toda tentativa de fazer o desejo investir no pólo 

paranóico, na reterritorialização, nos neo-arcaísmos, em pseudo-códigos. 

Poderíamos dizer, assim, que o conceito de fascismo pode ser considerado afim com 

o Estado, visto que há uma afinidade entre a operação de sobrecodificação do Estado 

com a tentativa de reterritorialização dos fascismos, ambos em aliança e ameaçando 

toda tentativa do desejo de investir revolucionariamente o campo social. 

 A partir de Mil platôs temos um outro diagnóstico do fascismo, quando a 

máquina de guerra fascista se apropria do Estado e este acaba sendo apoderado por 

essa linha de força destrutiva. Assim, poderíamos afirmar que o Estado tem uma 
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“afinidade essencial” com a linha de destruição fascista? Em um primeiro sentido, 

parece que não, dado que a tendência de conservação estatal, que lhe é imanente, 

utiliza a destruição ou a guerra  apenas como meio de conservação, não como fim 

em si. O caso fascista do Estado suicidário já é, tendencialmente, o fim do Estado 

puramente conservativo: há mudança qualitativa derivada das diferentes forças que 

dele se apoderam. No entanto, em um segundo sentido, dado a tendência do aparelho 

de Estado em absorver a máquina de guerra, ele acaba tendo uma afinidade 

contingente e parcial com a máquina de guerra fascista, pois em sua tentativa de 

apropriação e neutralização é o fascismo que lhe contra-captura, introduzindo as 

células cancerígenas que geram a sua destruição. Essa própria destruição suicida 

do Estado, por fim, é antes um meio e um acidente do fascismo, visto que o objeto 

efetivo é a destruição absoluta, de tudo e de todos, o que também contraria a ideia 

de uma “afinidade essencial” em sentido forte entre os dois. 

No livro de 1972 temos a afinidade do Estado com as forças de tendência 

conservativa e reacionária do fascismo; no de 1980, quando a máquina de guerra se 

apropria do Estado as forças da contra-captura que ali se conjugam são de essência 

destrutiva: primeiro o fascismo é pensado como de Estado e totalitário (investimento 

paranóico na sobrecodificação pela máquina abstrata do Estado Original), depois 

como Estado suicidário (máquina de guerra (auto-)destrutiva infectando o Estado). 

Qual diagnóstico é o mais preciso? De todo modo afirmar se o Estado é ou não 

fascista depende de uma análise pragmática precisa, buscando entender quais 

tendências e linhas estão sendo atualizadas, o que implica em todo um 

conhecimento do funcionamento das máquinas desejantes, máquinas de guerra, 

máquinas sociais e máquinas abstratas em sua co-constituição ontológica, histórica 

e geo-política. Por exemplo, de antemão, somos alertados para os perigos próprios 

de uma política de Estado que intente dar nova vida ao Urstaat e à sobrecodificação, 

que se oporia à axiomática capitalista e tentaria mobilizar a produção desejante em 

um sentido de fuga, mas apenas para cair na reinvenção de códigos e nos neo-

arcaísmos, à direita e à esquerda. Ou ainda: tomar cuidado com os afetos puramente 

anti-estatais e a crítica sem nuance de qualquer segmentaridade dura, pois isso pode 

produzir os micro-fascismos que a repetem à seu modo ou que correm por si (seja 

entre anarquistas ou anarco-capitalistas). E ainda, somos alertados a não investir 
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irrestritamente em máquinas de guerra e em seu potencial “nomádico” e “liso”, 

libertário e anti-estatal, visto que podemos acabar nos colocando em meio a uma 

empreitada que transmuta toda a criação em pura destruição e abolição: “contra tudo 

isso que tá aí”; “destruir o sistema!”. Em todos esses casos, sempre o mesmo perigo: 

impedir todas as linhas de fuga criativas, alegres e produtivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM DEVIR-FASCISTA GLOBAL? 

 

 Aos ouvidos de nossos amigos deleuzeanos, falar em um devir-fascista pode 

sugerir, senão uma grave heresia ou erro conceitual, uma provocação, dado que a 

“revolução molecular” é por definição minoritária, e os devires não poderiam 

corresponder à qualquer subjetividade maior, como a fascista. Por que conceder a 

capacidade de devir aos nossos inimigos? Por muito tempo, pareceu correto, 

estratégica e conceitualmente, afastar a potência do devir daquilo que não 

reconhecemos como elementos das subjetividades que desejamos construir. 

Propomos não uma reversão, mas uma leve inclinação nos eixos da questão: antes 

de falarmos em sujeitos, individualidades, homens brancos, quando falamos de 

fascismo não estamos falando primeiramente de desejo? Ou melhor, do processo do 

desejo de se arredar e produzir e reforçar essas formas arcaicas de subjetividade (a 

forma-homem-branco-hétero-etc. como índice de todas elas), quanto mais 

caricatas, mais destrutivas? Falar então, em um devir-fascista global (já chegaremos 

no “global”) seria falar não na capacidade dos fascistas “constituídos” em entrar em 

devir, mas no processo que leva, cada vez mais, máquinas desejantes e máquinas de 

guerra fascistas a se constituírem, trocando linhas de fuga por linhas de 

microfascismo e abolição. O devir-fascista é reativo: mobiliza linhas de destruição 

em reação à configuração atual das linhas de segmentaridade dura e flexível (daí o 

seu caráter “revolucionário”);  mas também pois a linha de destruição é mobilizada 

contra qualquer linha de fuga de fato efetiva (daí seu caráter “reacionário”). Assim 

ele antagoniza com toda a aquarela de devires que buscamos construir em nossas 

práticas anti-fascistas. O devir-fascista seria, então, o processo aberrante no qual 

toda a capacidade de devir entraria, ela mesmo, em perigo: estaríamos enredados 

nessa roda gigante descarrilhada? 
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 Não temos o espaço para uma análise de conjuntura e nem é esse nosso 

objetivo. Gostaríamos apenas de alertar que o fascismo, fenômeno multifacetado e 

ambíguo, é um fenômeno de desejo e geo-político complexo, possível de mutações 

e agenciamentos que ainda não vimos mas que podem já estar em movimento. 

Enfatizamos que “O desejo é sempre agenciado, ele é o que o agenciamento 

determina o que ele seja” (D. & G., 2012a [1980], p.122). Sendo assim, falar que hoje 

a extrema direita mundial (alt right) mobiliza determinadas máquinas desejantes e 

mesmo uma máquina de guerra (neo)fascista parece ser uma afirmação mínima e 

coerente com a configuração atual da geo-política global. Na linha das mutações 

históricas do fascismo, Deleuze & Guattari já nos davam pistas para pensar o 

fenômeno atual chamado de “neopopulismo”, “neoliberalismo autoritário”, 

“democracia iliberal” ou, que preferimos, neo-fascismo. Além de todos os sentidos 

de fascismo trabalhados no decorrer do texto, os franceses lançam uma última 

noção, que é como um sentido excedente, que já não é bem a mesma coisa: o pós-

fascismo — “o fascismo não passa de um esboço, e a figura pós-fascista é a de uma 

máquina de guerra que toma diretamente a paz por objeto, como paz do Terror ou da 

Sobrevivência” (D. & G., 2012b [1980], p. 115). Se a máquina de guerra fascista dos 

anos 1930 se alinhava ao Estado Total e efetivava a Guerra Total entre estados para 

realizar o fluxo de guerra absoluta, após a Segunda Guerra Mundial a máquina de 

guerra se coloca em um nível global e transcende essa relação de “uso dependente” 

com o Estado e Guerra Totais. Assim, as condições de que o fascismo precisava 

agora “vêm a ser realizadas sem a guerra total promulgada [enacted]” (SIBERTIN-

BLANC, 2016, p. 161. Grifo no original). O regime da máquina de guerra mundial pós-

fascista coloca uma situação em que não há mais guerras, ou melhor, elas não são 

como antes: reina a “paz terrífica” na qual são efetuadas inúmeras “guerras locais” e 

o inimigo deixa de ser um exército estatal e devém o “inimigo qualquer” (D. & G., 

2012b [1980], p. 116). Deleuze & Guattari escrevem em 1980, mas descrevem o 

mundo da “guerra ao terror” do século XXI17.  

                                                     
17 Por motivos de escopo, não podemos desenvolver a relação entre máquina de guerra fascista ou 
mundial, Estado e capitalismo. Apenas indicamos, com Sibertin-Blanc, que “a autonomia da máquina 
de guerra global em relação às estruturas de Estado se mantém determinada [...] pelo grau de 
autonomia relativa (não de ‘independência’) do processo de acumulação e reprodução do capital em 
relação à essas mesmas estruturas” (2016, p. 162-3. Grifo no original). Ou seja, há um paralelo entre 
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Como os neo-fascismos se enquadram nesse contexto pós-fascista? Apenas 

indicamos algumas pistas: enquanto máquina de guerra fascista, o neo-fascismo 

infecta os Estados ou as democracias contemporâneas e intenta se apropriar deles 

por dentro. Estas são sempre alinhados a certo discurso “conservador”, como é o 

caso com o bolsonarismo, o trumpismo e o orbanismo — máquinas fascistas — que 

operam no meio de dispositivos tidos como “recuperadores” dos valores 

estabelecidos, “ameaçados” ou “perdidos”, mobilizando as camadas sociais 

transversalmente e produzindo um discurso de “recuperação” do conservadorismo 

por meio do próprio Estado 18 . Entretanto, escondem-se, assim, as tendências 

propriamente destrutivas de seu funcionamento enquanto máquina neo-fascista. 

Junto à “conservação” que esses movimentos pretendem vem a destruição que lhes 

é essencial: e esta destruição se dirige às próprias instituições estatais, corroendo-

as internamente, como é o caso notório dos “anti-ministros” do governo Bolsonaro, 

mas também se dirige à todas as figuras que devem morrer no processo quotidiano 

da paz terrífica. Nesse sentido, os neo-fascismos tomam-infectam os Estados e, de 

acordo com o contexto global “pós-fascista”, não fazem fluir a linha de abolição pela 

guerra total nem pela totalização do Estado, mas pelos difusos, “abertos” e 

“moleculares” processos próprios da chamada “sociedade de controle” (DELEUZE, 

2013 [1990]), sempre coroados pela vigilância de tipo novo: processos como a 

“guerra de baixa intensidade”, como é o caso da guerra às drogas e ao “terror”, pela 

hiper militarização da polícia e policialização dos exércitos, pela aliança com milícias, 

mercenários e outras figuras infra-legais, assim como pelo combo de punitivismo e 

encarceramento em massa e pelo armamento ostensivo da população. Como 

Deleuze & Guattari colocam, a economia política e libidinal fascista faz com que o 

investimento em meios de destruição e morte19 se sobreponha ao consumo e ao 

investimento em produção (D. & G., 2012a [1980], p. 124).  

                                                     
a expansão da máquina de guerra mundial, para além dos Estados, e a expansão do “capitalismo 
mundial integrado” (para usar a expressão de Guattari), que seriam os dois aspectos da chamada 
“globalização”. 
18  Lembremos que o agora ex-diretor da Funarte, bolsonarista, já antes de fazer seu discurso 
mimetizando Goebbels, tenha sugerido aos “artistas conservadores” a mobilização de uma “máquina 
de guerra cultural”. 
19 Remetemos também ao pequeno texto de Vladimir Safatle (2020), que utiliza a noção de Estado 
Suicidário para pensar o Brasil bolsonarista, sobretudo perante a anti-gestão do governo no 
“enfrentamento” da pandemia de coronavírus. 
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Todo esse maquinário infernal encontra engrenagens também “do lado de cá”, 

enquanto mesmo os novos corpos que compõem a old left Partidária e burocrática 

parecem apenas reagir, alimentando (mesmo que involuntariamente) as máquinas 

desejantes e de guerra fascistas (como as máquinas de fake news e desinformação 

em massa, por exemplo), o que não significa que seu funcionamento desejante seja 

externo, ou, para falar em termos políticos, antagônicos à máquina de guerra 

fascista: no nível do desejo, ou você (seus camaradas, seu bando, seu coletivo) faz 

uma máquina, ou alguma máquina já está fazendo você: isto é, você sempre-já está 

sendo acoplado a uma máquina, mesmo se involuntariamente. Assim, sem conseguir 

estabelecer linhas de fuga efetivas às linhas virtualmente destrutivas do 

(neo)fascismo, você pode estar sendo maquinado por essas mesmas máquinas 

fascistas, investindo em suas linhas de abolição e, no âmago sempre descentrado 

de seu desejo, desejando tudo isso. 
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4. O NEOLIBERALISMO REALMENTE EXISTENTE 
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Matheus Hein Souza1 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar a trajetória do neoliberalismo a partir 

de duas perspectivas diferentes: a análise iniciada por Michel Foucault e uma análise 

a partir da constituição do neoliberalismo em regimes políticos, tomando como 

estudo o caso da ditadura chilena. De tal modo, a intenção deste artigo é contrapor 

as duas formas diferentes de examinar a história do neoliberalismo. 

Palavras-chave: Foucault; Lazzarato; Pinochet; Operação Condor.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ascensão de governos identificados com uma política econômica neoliberal, 

mas apresentando aspectos políticos identificados com o fascismo, causa espanto 

em muitas pessoas. Nas diferentes concepções sobre o neoliberalismo, a 

identificação com o fascismo, neofascismo e autoritarismo jamais aparece como 

uma marca comum. De todo modo, a realidade e o movimento real na sua 

complexidade levantam objeções em relação a esta descrição da ideologia 

neoliberal. Para compreender e solucionar tal incógnita, é preciso remontar às 

origens do neoliberalismo, mas não apenas na conformação do seu pensamento por 

seus teóricos e ideólogos, e sim reconstruindo a trajetória daquilo que a aqui será 

chamado de “neoliberalismo realmente existente”. De modo a apresentar as 

diferenças entre a forma que o neoliberalismo se apresenta e a realidade em que se 

efetiva, o presente artigo contrapõe a tradição de análise desse fenômeno iniciada 

por Michel Foucault e a análise feita a partir dos resultados reais do neoliberalismo, 

tomando como ponto de partida a crítica feita por Maurizio Lazzarato. De tal modo, 
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no primeiro momento o percurso se dará em uma exposição do curso “O Nascimento 

da Biopolítica”, de Foucault, e depois a exposição da crítica de Lazzarato e elementos 

para análise a partir de dados e descrições da ditadura de Pinochet. 

 

2 A TRADIÇÃO FOUCAULTIANA 

 

No ano de 1979, Foucault realiza um curso no Collège de France que tem por 

título “O Nascimento da Biopolítica”. O curso é posteriormente transcrito e 

transformado em livro, que recebe sua tradução para o Brasil no ano de 2008. No 

curso, Foucault se empenha em compreender e examinar o itinerário teórico e 

conceitual do neoliberalismo. O desejo de Foucault é estudar a “arte de governar”, 

considerando “governar” como exercício da soberania política e arte de governar 

como “a maneira pensada de governar o melhor possível”, fazendo assim um “estudo 

da racionalização da prática governamental no exercício da soberania política” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 4). Conquanto, a visão de Foucault em relação a esse tema 

difere daquela tradicionalmente usada pela sociologia e filosofia política que se 

localiza norteada por conceitos como “o soberano, a soberania, o povo, os súditos, o 

Estado, a sociedade civil” (FOUCAULT, 2008a, p. 4), optando por “começar com as 

maneiras pelas quais a prática do governo foi teorizada e descrita, em resumo, com 

o estudo da governamentalidade” (PATTON, 2014 p, 142)2. Esse é um conceito central 

para compreensão da obra de Foucault na segunda metade dos anos 1970, quando 

realiza os cursos Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica. É 

no primeiro, realizado nos anos de 1977 e 1978, que Foucault trata propriamente da 

governamentalidade: 

 

Por esta palavra, "governamentalidade", entendo o conjunto constituído pelas 

instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder 

que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia 

política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em 

                                                     
2  No original: begin with the ways in which the practice of government has been theorized and 
described, in short, with the study of governmentality. 
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segundo lugar, por "governamentalidade" entendo a tendência, a linha de força 

que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a 

preeminência deste tipo de poder que podemos chamar de "governo" sobre todos 

os outros - soberania, disciplina - e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento 

de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o 

desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por "governamentalidade", 

creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo 

qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o 

Estado administrativo, viu-se pouco a pouco "governamentalizado" (FOUCAULT, 

2008b, p. 143-144). 

 

Sennelart assinala que, para Foucault, governamentalidade é “uma forma 

original de poder, articulando técnicas específicas de saber, de controle e de coerção. 

Uma certa racionalização, pois, historicamente definida, das relações de poder” 

(SENNELART, 1995, p. 2). Foucault usa esse conceito para tratar de um regramento 

político que é especificamente moderno, isto é, a legitimidade agora repousa no 

ordenamento racional dos sujeitos e dos assuntos referentes aos aspectos sociais, 

não nas capacidades do soberano, forma esta que age de modo a operar um controle 

social através de 

 

 práticas sociais "livres" em dois níveis: técnicas regulatórias ou de massificação 

que se concentram na gestão em larga escala de populações (...) e mecanismos 

individualizantes e disciplinares que moldam os comportamentos e identidade 

do indivíduo através da imposição de certas tecnologias normalizadoras ou 

práticas do eu (MCNAY, 2009, p. 57).3 

 

2.1 A GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL  

 

Na sua exposição da governamentalidade neoliberal, Foucault é enfático ao 

afirmar “que não há que se iludir: o neoliberalismo atual não é, de maneira nenhuma, 

                                                     
3 No original: ‘free’ social practices on two levels: regulatory or massification techniques that focus on 
the large-scale management of populations (...) and individualizing, disciplinary mechanisms that 
shape the behaviours and identity of the individual through the imposition of certain normalizing 
technologies or practices of the self 
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como se diz muitas vezes, a ressurgência, a recorrência de velhas formas de 

economia liberal, formuladas” (FOUCAULT, 2008a, p. 159). A preocupação de 

Foucault é dissipar qualquer confusão que pode haver sobre o neoliberalismo que o 

veja como uma reedição do liberalismo tradicional, como um retorno aos clássicos 

ou como uma reafirmação acrítica e automática do laissez-faire. Ao contrário dessas 

suposições, Foucault visa demonstrar que o sufixo “neo” faz jus ao seu lugar no 

termo e os desenvolvimentos teóricos do século XX de fato produzem um novo tipo 

de liberalismo. Foucault desenvolve sua análise focando principalmente no 

ordoliberalismo alemão e no neoliberalismo da Escola de Chicago, abordando 

diferentes aspectos que essas duas correntes de pensamento do neoliberalismo 

contribuem nas dinâmicas desta governamentalidade.   

 O ordoliberlismo surge na Alemanha no entre guerras, no decorrer da década 

de 1920. Contemporâneos de fenômenos como o nazi-fascismo e o socialismo 

soviético, os ordoliberais carregam a crítica ao Estado centralizador e a economia 

planificada, mas também são críticos do laissez-faire, que na visão dos autores 

dessa corrente do neoliberalismo consideram que essa concepção equivocada do 

liberalismo “pavimentou indiretamente o caminho para os coletivismos no século 

vinte” (BIEBRICHER; VOGELMANN, 2017, p. 5)4. Esse posicionamento fica claro no 

pensamento de Walter Eucken, economista alemão considerado o pai do 

ordoliberalismo. De acordo com Eucken, o abandono da concorrência como princípio 

básico da economia é um problema central, já que a concorrência passa a 

desempenhar apenas uma “função subsidiária do processo econômico geral” 

(EUCKEN, 2017a, p. 81)5. O economista identifica que a concorrência foi em grande 

parte substituída pelo planejamento centralizado da economia (EUCKEN, 2017a, p. 

81)6, o que inibe o espírito concorrencial, pois abre pouca margem para a atividade 

empreendedora.  De todo modo, a crítica de Eucken também é direcionada para quem 

pretende responder essa questão afirmando coisas como: 

 

economia livre. Livre-se das restrições existentes hoje; livre-se do racionamento,  

                                                     
4 No original: indirectly paved the way for the collectivisms of the twentieth century. 
5 No original: subsidiary function in the guidance of general economic processes. 
6 Ibidem. 
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indicadores e similares. Dê aos empresários uma mão livre (...) quem demande 

“economia livre” nesse sentido como uma regra ignora ou compreende 

equivocadamente vários assuntos de vital importância (EUCKEN, 2017a, p. 85)7. 

 

Para a dicotomia entre a administração centralizada da economia e a 

“economia livre” do laissez-faire, Eucken e os ordoliberais propõem uma terceira via. 

Para Eucken “Essa economia moderna (...) precisa de uma ordem que é 

economicamente funcional e humana. A criação de tal ordem é a tarefa da política 

direcionada à constituição de nossa economia (EUCKEN, 2017a, p. 97)”8. Ordem, 

como o próprio nome da corrente indica, é uma questão central para os ordoliberais. 

A ordem proposta por Eucken, a que vem para solucionar os problemas apresentados 

pelo sufocamento da economia centralizada e pela dispersão da economia livre, é a 

ordem da concorrência, baseada na concorrência perfeita. Nas palavras de Eucken, 

 

O que é uma concorrência perfeita? É uma forma de mercado específica, 

precisamente definida que não deve ser confundida com o modelo de mercado 

laissez-faire. Também deve ser estritamente distinguida de um mercado de 

'conflito de monopólio' (...) Competição perfeita não é constituída pela batalha do 

homem contra o homem, mas é realizada através de performances individuais 

paralelas. Não é uma forma nem obstrutiva nem destrutiva de competição, mas 

é fundada em uma "competição de desempenho” (EUCKEN, 2017b, p. 160)9. 

 

 Eucken fundamenta duas questões que, para Foucault, marcam a passagem 

do liberalismo para o neoliberalismo. Primeiro, ao contrário do que defende o 

liberalismo clássico formulado a partir do século XVIII, “não se trata de deixar a 

economia livre” (FOUCAULT, 2008a, p. 160), como fica claro na exposição de Eucken. 

                                                     
7 No original: free economy. Get rid of the constraints that exist today; get rid of rationing, indicators 
and the like. Give entrepreneurs a free hand (...) Whoever demands “free economy” in this way as a 
rule either ignores or misunderstands various matters of vital importance. 
8 No original: The creation of such an order is the task of policy directed to the constitution of our 
economy. 
9 No original: What is perfect competition? It is a specific, exactly-defined market form that should not 
be confused with the laissez-faire market model. It is also to be strictly distinguished from a ‘monopoly 
conflict’ (...) Perfect competition is not constituted within the battle of man against man, but is instead 
realised through parallel individual performances. It is neither an obstructive nor a destructive form of 
competition, but is instead founded within a ‘performance competition’. 
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Segundo, demarca a transição de um mercado baseado na mecânica de trocas, para 

um mercado baseado na concorrência. Para os ordoliberais, e neoliberais em geral, 

“o essencial do mercado está na concorrência” (FOUCAULT, 2008a, p. 161). Esse 

deslocamento também significa uma mudança da equivalência da troca para a 

desigualdade, uma parte constituinte da concorrência. Foucault explicita que os 

ordoliberais descreditam a concepção do laissez-faire, pois para eles é uma 

concepção ingênua fundamentada na ideia de que o mercado é “uma espécie de 

dado natural, algo que se produz espontaneamente e que o Estado deve respeitar, na 

medida em que é um dado natural” (FOUCAULT, 2008a, p. 163). É uma oposição total 

à ideia da mão invisível.  

 

Os Ordoliberais romperam com essa imagem idílica, rejeitando a visão de que 

uma mão invisível espontaneamente regula os mercados. Para eles, essa crença 

equivalia a teologia ou filosofia deísta. A liberdade econômica não resulta da 

confiança cega em forças invisíveis que zumbem automaticamente porque o 

mercado não era um dado da natureza (...) o problema do ordoliberalismo era 

como o exercício geral do poder político poderia ser modelado nos princípios de 

uma economia de mercado. (OKSALA, 2017, p. 184)10 

 

O mercado não é, na visão dos ordoliberais, aquilo opera através de 

mecanismos naturais e incognoscíveis, essa ideia que é um dos fundamentos do 

liberalismo clássico e do laissez-faire. Para manter o mercado operando de maneira 

saudável é preciso “constantes cuidados e cultivo, comparável a criar e manter um 

grande parque cultivado” (VANBERG, 2004, p. 13)11. Se o mercado não é um dado 

natural - não opera por leis espontâneas e misteriosas – e deve ser coordenado pela 

ordem da concorrência, então a conclusão é de que a concorrência também não é 

um dado natural. De fato, Foucault afirma que  

                                                     
10 No original: Ordoliberals broke with this idyllic picture by rejecting the view that an invisible hand 
spontaneously regulated markets. For them, such belief amounted to theology or deistic philosophy. 
Economic freedom would not result from blind trust in invisible forces whirring away automatically 
because the market was not a given of nature (...) the problem of ordoliberalism was rather how the 
overall exercise of political power could be modelled on the principles of a market economy.  
11 No original: continuous nursing and gardening, comparable to creating and maintaining a highly 
cultivated park. 



 

 

 
 

Matheus Hein Souza | 107 

 

A concorrência é uma essência. Pois, de fato, o que é a concorrência? Não é de 

modo algum um dado natural. A concorrência e um eidos. A concorrência é um 

princípio de formalização. A concorrência possui uma lógica interna, tem sua 

estrutura própria. Seus efeitos só se produzem se essa lógica é respeitada. É, de 

certo modo, um jogo formal entre desigualdades. Não é um jogo natural entre 

indivíduos e comportamentos (FOUCAULT, 2008a, p. 163). 

 

A linha de raciocínio dos ordoliberais propõe, portanto, uma completa inversão 

da lógica do liberalismo clássico. Não se trata apenas de substituir o princípio do 

mercado da troca para a concorrência. Também não é o caso de simplesmente 

definir se o mercado é um dado natural, guiado por um mecanismo misterioso e que 

escapa da compreensão humana; ou se é constituído de uma lógica formal que 

necessita de uma ordem estabelecida e princípios a serem cultivados. A inversão 

ordoliberal é mais profunda, pois a construção de um mercado formal que precisa 

ser assistido significa uma ressignificação no papel do Estado nesta equação. Não 

se trata mais de governar para o mercado, mas por causa do mercado (FOUCAULT, 

2008a, p. 165), sendo a economia de mercado o “indexador geral sob o qual se deve 

colocar a regra que vai definir todas as ações governamentais” (FOUCAULT, 2008a, 

p. 165). Essa nova concepção, tipicamente neoliberal, significa a exigência de “uma 

intervenção constante por parte do estado, não no mercado, mas nas condições do 

mercado” (READ, 2009, p. 4)12. 

 Em relação ao neoliberalismo norte-americano, Foucault concebe 

semelhanças, principalmente no tocante da concorrência, mas também diversos 

elementos que distanciam o neoliberalismo alemão daquele formulado nos Estados 

Unidos. Uma semelhança é o contexto em que ambos surgem. Foucault destaca três 

elementos chaves: 

 

os três principais elementos de contexto desse desenvolvimento do 

neoliberalismo americana foram primeiro, é claro, a existência do New Deal e a 

crítica ao New Deal e a essa política que poderíamos chamar, grosso modo, de 

keynesiana, desenvolvida a partir de 1933-34 por Roosevelt (...) O segundo 

                                                     
12 No original: a constant intervention on the part of the state, not on the market, but on the conditions 
of the Market. 
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elemento de contexto é, evidentemente, o plano Beveridge e todos aqueles 

projetos de intervencionismo econômico e de intervencionismo social que foram 

elaborados durante a guerra (...) Em terceiro lugar, terceiro elemento de contexto, 

estão evidentemente todos os programas sobre a pobreza, a educação, a 

segregação, que se desenvolveram na América desde a administração Truman 

até a administração Johnson e através desses programas, claro, o 

intervencionismo de Estado, o crescimento da administração federal, etc 

(FOUCAULT, 2008a, p. 298-299). 

 

De tal modo, Foucault visa apresentar o contexto do neoliberalismo norte-

americano e apontar as semelhanças com o alemão, que nasce do enfrentamento 

com o nazismo e a intervenção estatal, e o francês, que nasce da oposição à Frente 

Popular. De todo modo, Foucault destaca também as diferenças. Para o filósofo 

francês, o tema do liberalismo sempre foi a questão central referente a forma de 

governar nos Estados Unidos. Ele assinala ao afirmar que o Estado se fundamenta 

no país norte-americano por consequência do liberalismo, ou por demanda do 

liberalismo, ao contrário da Europa, onde o liberalismo surge como novo princípio 

limitador do Estado (FOUCAULT, 2008a, p. 300). Outro ponto se refere ao 

desenvolvimento do Estado no decorrer do século XIX, já que nos países europeus a 

questão central para o debate político era a unidade nacional para alguns, a 

independência para outros, ou ainda o Estado de direito, nos EUA a questão era o 

próprio liberalismo (FOUCAULT, 2008a, p. 300). O último ponto apontado por 

Foucault diz respeito à introdução tardia do pensamento propriamente protecionista, 

intervencionista, enfim, não-liberal, apenas no século XX. Na concepção do autor, é 

um corpo estranho que se insere na política estado-unidense e acaba por ser 

combatido à direita e à esquerda (FOUCAULT, 2008a, p. 301). O que se apresenta, 

portanto, é um desenvolvimento nacional muito diverso daquele dos países europeus 

e, por conseguinte, uma outra construção do próprio liberalismo e, posteriormente, 

do neoliberalismo.  
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2.2 O SUJEITO DO NEOLIBERALISMO  

 

Um último elemento de relevância a ressaltar na exposição de Foucault diz 

respeito a transformação da concepção de sujeito no neoliberalismo. Central para 

compreender a formulação do homo economicus neoliberal é compreender a 

transição da troca para a concorrência, aspecto esse igualmente presente na 

teorização dos ordoliberais e do neoliberalismo norte-americano. “Vale dizer que o 

que se procura obter não é uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, é uma 

sociedade submetida à dinâmica concorrencial. Não uma sociedade de 

supermercado - uma sociedade empresarial” (FOUCAULT, 2008a, p. 201). Toda a 

questão do ordoliberalismo que demonstra a validade da ordem da concorrência terá 

seu equivalente teórico, ou melhor, seu complemento no tocante ao indivíduo, no 

trabalho dos intelectuais neoliberais dos Estados Unidos.  

 Primeiramente, é válido ressaltar que, do mesmo modo em que há uma 

transformação na lógica fundadora do mercado, há uma transformação do homo 

economicus na passagem do liberalismo para o neoliberalismo. Neoliberalismo e 

liberalismo apresentam uma continuidade no seu interesse relacionado ao sujeito 

econômico, isto é, “uma ideia geral do ‘homo economicus’, ou seja, a maneira pela 

qual eles colocam uma ‘antropologia’ particular do homem como um sujeito 

econômico na base da política” (READ, 2009, p. 4) 13 . No entanto, “o homo 

oeconomicus que se quer reconstruir não é o homem da troca, não é o homem 

consumidor, é o homem da empresa e da produção” (FOUCAULT, 2008a, p. 201). A 

transposição da sociedade de troca para uma sociedade empresarial é, portanto, 

completa, assumindo todos os aspectos da sociedade: do Estado ao indivíduo.  

 Quanto ao indivíduo, Foucault ressalta a importância da teoria do capital 

humano para compreender a constituição desse novo homo economicus que se 

configura no neoliberalismo. Foucault aponta que, para os neoliberais, a economia 

política clássica falha ao não analisar os três elementos (terra, capital e trabalho) por 

um viés econômico (FOUCAULT, 2008a, p. 304). Ou seja, a crítica dos neoliberais é 

que terra e capital foram extensivamente analisados dentro da grade econômica, 

                                                     
13 No original: a general idea of “homo economicus,” that is, the way in which they place a particular 
“anthropology” of man as an economic subject at the basis of politics.  
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enquanto o trabalho foi pouco explorado nesse sentido. É por esta debilidade que os 

neoliberais, principalmente os norte-americanos, se dedicam a desenvolver uma 

teorização que incorpore o tema do trabalho dentro de uma perspectiva da economia 

política. Introduzir o trabalho dentro deste campo significa compreender “como 

quem trabalha utiliza os recursos que dispõe” (FOUCAULT, 2008a, p. 307). Essa nova 

visão coloca no centro da análise o próprio sujeito, o trabalhador passa a ser o objeto 

por excelência da análise econômica, o tomando como agente ativo destes 

processos. A questão que se apresenta é  

 

por que e que as pessoas trabalham? Trabalham, é claro, para ter um salário. Ora, 

o que é um salário? Um salário é simplesmente uma renda. Do ponto de vista do 

trabalhador, o salário não é o preço de venda da sua força de trabalho, é uma 

renda. E enão os neoliberais americanos se referem à velha definição, que data 

do início do século XX, de Irving Fisher, que dizia: o que é uma renda? Como se 

pode definir uma renda? Uma renda é simplesmente o produto ou o rendimento 

de um capital (FOUCAULT, 2008a, p. 308). 

 

Dentro dessa concepção, o trabalhador não aparece como aquele que vende 

sua força de trabalho em troca de um salário, ou seja, o trabalhador típico das 

análises marxistas, mas aparece como um sujeito econômico ativo que obtém o 

salário não como uma troca, mas o têm como rendimento de um capital. Se é o 

rendimento de um capital, significa que há um investimento anterior desse sujeito. 

“Nessa estrutura, os trabalhadores não contam mais como funcionários 

dependentes de uma empresa, [mas como] empreendedores autônomos tomando 

decisões independentes sobre onde investir e buscando gerar mais-valia: 

empreendedores de si mesmos” (LEMKE, 2019, p. 97-98) 14. O sujeito, portanto, não 

é mais um trabalhador explorado por outrem, “não mais considerado exclusivamente 

um objeto de extração, mas um sujeito econômico ativo (...) um sujeito que não 

                                                     
14 No original: In this framework, workers no longer count as dependent employees of an enterprise so 
much as autonomous entrepreneurs making independent decisions about where to invest and seeking 
to generate surplus value: entrepreneurs of themselves. 
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apenas produz capital, mas produz porque ele é capital” (REVEL, 2019, p. 183)15. Esse 

processo é o de “empresarialização” do sujeito, isto é, ocorre todo um deslocamento 

que não conta mais o sujeito como um trabalhador, um assalariado, um membro da 

classe trabalhadora. O sujeito passa a ser uma empresa, um capital humano, um 

competidor no mundo do mercado. Como empresa, ele deve investir constantemente 

no seu capital humano com a intenção de maximizar seus rendimentos. “Tudo pelo 

qual os seres humanos tentam realizar seus fins, do casamento, ao crime, às 

despesas com crianças, pode ser entendida ‘economicamente’ de acordo com um 

cálculo do custo para benefício” (READ, 2009, p. 5)16. Isto é, os diferentes âmbitos da 

vida dos indivíduos podem ser interpretados como um investimento na sua empresa 

de si mesmo: através de um cálculo de custo-benefício é possível analisar os riscos 

de um investimento, seja ele um casamento, um curso ou a criação de um filho, para 

então considera-lo um empreendimento que agregará ou não valor ao capital desta 

empresa-sujeito. Essa transformação representa uma passagem de concepção da 

força de trabalho, para uma “concepção de capital-competência, que recebe, em 

função de variáveis diversas, certa renda que é um salário, uma renda-salário, de 

sorte que é o próprio trabalhador que aparece como uma espécie de empresa de si 

mesmo” (FOUCAULT, 2008a, p. 310).  

 A teorização realizada pelos neoliberais norte-americanos possui peso na 

governamentalidade neoliberal, pois a governamentalidade é sempre um exercício 

sobre a população, é uma conduta das condutas. Em suma, é preciso indivíduos 

governáveis. Nesse sentido,  

 

A teoria do capital humano compreende o ser humano como homo oeconomicus 

e o apreende apenas na medida em que ele se comporta de acordo: se os 

indivíduos constantemente tentam maximizar seus benefícios, suas ações 

podem ser guiadas aumentando ou diminuindo seus custos e alterando o cálculo 

                                                     
15 No original: The worker is no longer considered exclusively as an object of extraction, but rather as 
an active economic subject (...) a subject that not only produces capital, but produces because it is 
capital. 
16 No original: Everything for which human beings attempt to realize their ends, from marriage, to crime, 
to expenditures on children, can be understood “economically” according to a particular calculation of 
cost for benefit. 
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(BRÖCKLING, 2010, p. 258)17  

 

Ao operar dentro do mercado, como sujeitos do mercado e para o mercado, as 

ações dos indivíduos – do sujeito empresa maximizador de benefícios e rendimentos 

– podem ser guiadas, controladas. É por isto que o homo economicus é uma 

“interface entre o governo e o individual” (VICENZIO, 2014, p. 286)18. A liberdade dos 

indivíduos no neoliberalismo é “produzida continuamente na forma de possibilidade 

de escolha em um mercado competitivo” (PALTRINIERE, 2019, p. 168) 19 , uma 

liberdade que opera dentro dos limites estabelecidos pelo mercado, controlada e 

guiada pelo mercado. Isto é, uma liberdade fundamentada no mesmo princípio que 

fundamenta o Estado neoliberal. Foucault afirma que 

 

esse homo oeconomicus aparece justamente como o que é manejável, o que vai 

responder sistematicamente a modificações sistemáticas que serão 

introduzidas artificialmente no meio. O homo oeconomicus é aquele que é 

eminentemente governável. De parceiro intangível do laissez-faire, o homo 

oeconomicus aparece agora como o correlativo de uma governamentalidade que 

vai agir sobre o meio e modificar sistematicamente as variáveis do meio 

(FOUCAULT, 2008a, p. 369). 

 

Na leitura de Foucault, o homo economicus propriamente neoliberal, esse do 

capital humano, é a correlação do indivíduo para com esta governamentalidade. O 

mesmo princípio que opera no Estado, a mesma razão que rege o governar, também 

é o princípio do sujeito: a concorrência. Comportar-se como uma empresa significa 

ter uma compreensão de si como um agente ativo não apenas no sentido de 

participativo, daquele que toma parte, mas como um que ativamente opera no 

mercado a partir do princípio concorrencial em vista de superar os seus 

concorrentes. Quem melhor agregar valor ao seu capital terá mais chances de se 

sobressair no mercado.  Ele é governável ao passo que é um “sujeito que é 

                                                     
17 No original: Theory of human capital grasps the human being as homo œconomicus and grasps him 
only to the extent that he behaves accordingly: if individuals constantly try to maximize their benefi ts, 
their actions can be guided by raising or lowering their costs and thus altering the calculation. 
18 No original: an interface between the government and the individual. 
19 No original: produced continuously in the form of the possibility of choice in a competitive Market. 
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‘perpetuamente sensível’ a sugestões, oportunidades, incitações e riscos do 

ambiente” (KELLY, 2013, p. 92)20. Estender a lógica econômica para todos os âmbitos 

da vida humana, tornar o sujeito em capital, facilita com que este sujeito seja 

controlável, seja uma parte componente desta governamentalidade.  Por esta razão 

o homo economicus neoliberal, o sujeito empresa, é eminentemente governável. 

 

3 O NEOLIBERALISMO REALMENTE EXISTENTE 

 

Cabem à Foucault os méritos de compreender e analisar em detalhes qual o 

funcionamento ideal da sociedade elaborada pelos teóricos do neoliberalismo. De tal 

modo, Foucault explora as noções de Estado e Mercado para os neoliberais, assim 

como a configuração de sujeito que seus teóricos compreendem como o modelo – 

ideal e necessário –para uma sociedade plenamente funcional, adequada e em 

harmonia. Em contrapartida, cabem também à Foucault as críticas referentes à uma 

metodologia que compreende o neoliberalismo a partir da imagem idealizada que 

seus próprios teóricos produzem. Sem dúvidas é plenamente legítimo pontuar como 

ressalva o objetivo de Foucault: compreender o funcionamento interno da lógica 

neoliberal, o movimento intelectual de transmutação – aqui quase no seu sentido 

alquímico - do liberalismo clássico e naturalista para o neoliberalismo que se 

pretende uma criação humana e ordenada. De todo modo, é assim que Foucault 

lança as bases para uma análise sobre o neoliberalismo que muitas vezes se descola 

da realidade, ou das experiências reais do neoliberalismo, especialmente no que 

tange a origem real desta racionalidade enquanto experiência prática e 

governamental. Ao menos, esta é a crítica elaborada por Maurizio Lazzarato na sua 

obra “Fascismo ou Revolução” (2019). Para o filósofo italiano,  

 

A tradição iniciada por Michel Foucault de analisar o neoliberalismo ignorando 

completamente sua genealogia turva, escabrosa e violenta, em que se cruzam 

torturadores militares e criminosos da teoria econômica, foi catastrófica sob 

diversos pontos de vista (2019, p. 21). 

                                                     
20 No original: ‘perpetually responsive’ to environmental cues, opportunities, incitements and risks. 
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É bem verdade que diversos autores que visam continuar a análise de Foucault 

se pretendem também à estendê-la para terrenos que consideram que não foram de 

fato explorados, ou até mesmo corrigir aspectos que consideram equivocados – 

Wendy Brown e Pierre Dardot e Christian Laval são exemplos notáveis desta corrente. 

De todo modo, apesar de alcançarem resultados importantes e análises reveladoras 

sobre o neoliberalismo e seus impactos no real, estas pesquisas acabam por incorrer 

nos mesmos problemas que Foucault esbarra ao elucidar o que considera os 

elementos fundantes do neoliberalismo. 

Seguindo a trilha deixada por Lazzarato – e a trilhando em sua companhia – 

é preciso compreender duas questões específicas sobre o neoliberalismo e as 

dissonâncias entre sua autoimagem e sua efetivação na realidade: as afinidades 

entre fascismo e o neoliberalismo e a experiência do neoliberalismo no Chile de 

Pinochet.  

 

3.1 NEOLIBERALISMO E FASCISMO  

 

 É razoável afirmar que a teoria/ideologia liberal foi bem sucedida no decorrer 

de sua história em imprimir na visão coletiva da sociedade a concepção de que o 

liberalismo é, e sempre será, a salvaguarda da liberdade humana. Seus 

teóricos/ideólogos definiram a existência de apenas dois campos políticos 

possíveis: de um lado o liberal e o seu reino da liberdade, do outro toda e qualquer 

posição divergente e a sua jaula da dominação e opressão. É na efetivação de tal 

visão dicotômica que o imaginário popular automaticamente concebe liberalismo e 

nazi-fascismo como opostos completos, dois posicionamentos que de forma 

alguma se enquadram dentro de uma mesma grade. O que esta visão mistifica e 

encobre é que tanto o liberalismo quanto o nazi-fascismo estão dentro de uma 

mesma franja de regimes e racionalidades que operam o Estado capitalista e, 

portanto, se apresentam como modalidades de gestão do capital.   

 Para compreender de fato a função do fascismo na lógica da sociedade 

capitalista é preciso resgatar a matriz na qual o fascismo emerge, isto é, a matriz da 

acumulação do capital: “Os fascismos de ontem e os neofascismos de hoje 

emergiram dentro de uma mesma matriz, a saber, a lógica de acumulação capitalista. 
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Dito com maior precisão: emergiram em situações ou momentos de agudas crises 

de dita acumulação” (BLANCO, 2020, p. 25)21. É válido relembrar que os regimes 

fascistas da Europa (nazismo, fascismo italiano, franquismo, salazarismo, etc.) são 

“cozinhados” no pós Primeira Guerra Mundial, marcados por forte recessão 

econômica e intensificados na conjuntura da crise de 1929-1930. Neste sentido, 

longe de significar uma ruptura com o capitalismo, o fascismo clássico tem “como 

objetivo principal ‘salvar o capitalismo’ o organizando através de um Estado 

autoritário” (VALDERRAMA, 2013, p. 15)22. Na Alemanha nazista, por exemplo, o que 

se percebe é o inverso de um processo de saída do capitalismo, com nacionalizações, 

estatizações ou etc. O que se nota, na realidade, é que na  

 

República de Weimar a participação pública em múltiplos negócios havia sido 

volumosa e substancial; mas com a chegada do nacional-socialismo, a 

tendência de nacionalizações não começou a erigir-se em um programa 

econômico sistemático, mas ao contrário, posto que setores importantes que 

antes eram de titularidade pública passaram a ser regidos por mãos privadas 

(BLANCO, 2020, p. 24)23. 

 

Como Lazzarato também reforça, “no entreguerras o fascismo italiano sempre 

manteve boas relações com Wall Street”, além de que “’nacionalismo’, autarquia, 

xenofobia concernem apenas à gestão interna das diferentes populações dos 

diferentes países e só intervém marginalmente nas questões econômicas em escala 

planetária” (LAZZARATO, 2019, p. 43). De modo similar, o novo fascismo – o da nossa 

época, atualizado, repaginado e “cibernetificado” – também é 

 

a favor do mercado, da empresa, da iniciativa individual, mesmo se quer um 

Estado forte para 'reprimir' as minorias, os 'estrangeiros', os deliquentes etc.; e, 

                                                     
21 No original: Los fascismos de ayer y los neofascismos de hoy han emergido dentro de una misma 
matriz, a saber, la lógica de la acumulación capitalista. Dicho con mayor precisión: han emergido en 
situaciones o momentos de aguda crisis de dicha acumulación. 
22 No original: El fascismo tiene como objetivo principal “salvar al capitalismo” organizándolo a través 
de un Estado autoritario. 
23 En la República de Weimar la participación pública en múltiples negocios había sido voluminosa y 
sustanciosa; pero, con la llegada del nacionalsocialismo, la tendencia a las nacionalizaciones no 
empezó a erigirse en un programa económico sistemático, sino todo lo contrario, puesto que sectores 
importantes que antes eran de titularidad pública pasaron a estar regentados por manos privadas. 
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como os ordoliberais, para literalmente construir o mercado, a empresa e, 

sobretudo, a propriedade (LAZZARATO, 2019, p. 38). 

 

 Se o nazi-fascismo da primeira metade do século XX está diretamente ligado 

às crises que a Primeira Guerra Mundial – e as vias revolucionárias de outubro de 

1917 – e o crash de 1929-1930 instauram e reforçam, outros dois ciclos de crise 

capitalista demandam ações radicais que visem a preservação e restauração dos 

regimes de acumulação capitalista. David Harvey (2006, p. 23 et seq.)  ressalta a crise 

de acumulação que se aprofunda na década de 1970, crise que prepara o terreno para 

as primeiras experiências reais do neoliberalismo. Além da crise de acumulação, as 

saídas neoliberais se estruturam como “reação preventiva” ou “contrarrevolução” 

para as alternativas ensaiadas, ou pretendidas, pelos movimentos de contestação 

que desde finais de 1960 ganham força e radicalidade. Como será ressaltado na 

próxima seção, a implementação do neoliberalismo neste momento está diretamente 

ligada com elementos fascistizantes e conservadores, seja nos governos de Reagan 

e Thatcher, seja – e especialmente – nas ditaduras do Cone Sul. Um segundo 

momento é a crise de 2007-2008. Este novo momento de abalo global do regime do 

capital é novamente seguido por contestações de movimentos sociais e desejos por 

saídas pela esquerda – vide movimentos como Occupy Wall Street, Indignados da 

Espanha, o primeiro momento das Jornadas de Junho no Brasil, entre outros – que 

são frustrados, por razões que não cabe explorar neste ensaio, e na sequência se 

ergue uma forte onda regressiva. Em ambos os momentos – 1970 e 2007/2008 – a 

reação violenta em defesa da acumulação capitalista encontra sua forma em um 

misto de elementos fascistas com o agora realmente existente neoliberalismo.    

 

3.2 O BERÇO DO NEOLIBERALISMO REAL   

 

 Em 1970, dando início a década que representa a crise de acumulação do 

capital descrita por Harvey, o longilíneo Chile entra para a história como o primeiro 

país no qual um declarado socialista e marxista assume a direção do país pela via 

democrática. O governo da chamada Unidad Popular (aliança entre comunistas, 

socialistas e movimentos sociais) encabeçado pelo presidente Salvador Allende pôs 
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em curso o que denominou “via chilena ao socialismo”: já nos seus primeiros atos 

compôs um corpo ministerial com quatro operários (CORVALÁN, 2003, p. 20) (nos 

ministérios da Fazenda, Trabalho e Seguridade Social, Obras Públicas e Moradia); 

com menos de um mês de mandato realiza a primeira estatização de uma empresa 

privada, o prenúncio de um longo processo no qual 40% da produção no Chile esteve 

em mãos do Estado durante o governo de Allende (CORVALÁN, 2003, p. 53); com dois 

meses de mandato, Allende anuncia a estatização do sistema bancário chileno 

(CORVALÁN, 2003, p. 54); entre 1971 e 1972, o governo chileno distribui 1 milhão 294 

mil e 740 hectares para camponeses pobres e sem terra (CORVALÁN, 2003, p. 48). 

Estas são apenas algumas das medidas da Unidad Popular que sacodem as 

estruturas da elite chilena e aciona sinais de alerta no governo dos EUA.   

 A via chilena origina uma forte identificação entre a população mais 

empobrecida e precarizada do país com o governo, pois a Unidad Popular aposta em 

um processo de forte apoio nas suas bases populares, visando a integração entre 

governo e população. Por consequência, há a constituição de uma subjetividade 

revolucionária, um emponderamento das classes subalternas como sujeitos 

políticos e autores de sua própria história. Com a proximidade histórica dos eventos 

em Cuba, a vitória de Allende no Chile e o seu amplo apoio popular coloca um desafio 

ainda maior para os interesses estado-unidenses, já que não há qualquer respaldo 

que possa colocar em dúvida a legitimidade do processo chileno, processo este que 

seguiu todos os ritos da própria democracia liberal. Peter Kornbluh – diretor do 

Proyecto de Documentación de Chile -, na sua obra “The Pinochet File” (2013), retrata 

em um resgaste histórico o envolvimento do governo dos EUA na desestabilização 

do governo de Allende e total apoio ao subsequente golpe aplicado em 1973. Em um 

dos documentos que Kornbluh expõe em seu livro está presente a seguinte análise 

sobre a vitória de Allende:  

 

O exemplo bem-sucedido de um governo Marxista eleito no Chile certamente 

teria um impacto em – e até mesmo valor de precedente – outras partes do 

mundo, especialmente na Itália; a disseminação imitativa de fenômenos 
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semelhantes em outros lugares afetaria, por sua vez, significativamente o 

equilíbrio mundial e nossa própria posição nele (KORNBLUH, 2013, p. 80)24.  

 

O temor do governo norte-americano era que a experiência pacífica no Chile, 

somada aos protestos e indignações dos anos 1960 se tornasse o elemento 

combustível para uma nova onda de ascensão da esquerda em plano global dada as 

insatisfações e desilusões com o capitalismo na segunda metade do século XX. De 

modo a salvaguardar o processo de acumulação capitalista, se fez necessário que a 

experiência chilena fosse duramente sufocada por sabotagens e bloqueios e, não 

sendo o bastante, obliterada por um golpe sangrento.   

 A ditadura chilena (1973-1990) deve ser vista como um processo exemplar, 

um lembrete permanente a todos que se atrevam a mudar a realidade – por qualquer 

via que seja. De acordo com Naomi Klein, 3 mil e 200 pessoas foram assassinadas 

ou desaparecidas, 80 mil foram encarceradas e 200 mil se exilaram por razões 

políticas (KLEIN, 2008, p. 77). Apenas no primeiro dia “muitos milhares de apoiadores 

de Allende foram amontoados em campos de concentração improvisados, como o 

Estádio Nacional de Santiago. Mais de mil pessoas foram executadas 

sumariamente” (DINGES, 2004, p. 17)25.  Gerações de ativistas e militantes políticos 

foram fisicamente eliminadas ou psicologicamente destroçadas. A subjetividade 

revolucionária que emanava do Chile precisava ser esmagada por completo. Na 

sequência do golpe chileno, inicia-se um processo internacional que ficou conhecido 

como Operação Condor. Um projeto de colaboração entre serviços de repressão das 

ditaduras do Cone Sul. O objetivo? “erradicação de todos os traços de movimentos 

políticos semelhantes ao de Allende – em toda a América Latina” (DINGES, 2004, p. 

17)26. A operação perseguia militantes das diferentes guerrilhas urbanas e rurais que 

existiam naquele momento e resistiam as ditaduras instauradas nos seus países, 

mas também perseguiu  

                                                     
24 No original: The example of a successful elected Marxist government in Chile would surely have an 
impact on—and even precedent value for—other parts of the world, especially in Italy; the imitative 
spread of similar phenomena elsewhere would in turn significantly affect the world balance and our 
own position in it . 
25 No original: Many thousands of Allende supporters were crowded into improvised concentration 
camps, such as Santiago’s National Stadium. More than a thousand people were summarily executed
  
26 No original: eradication of all traces of political movements akin to Allende’s—in all of Latin America. 
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figuras políticas civis da região, e líderes latino-americanos exilados na Europa e 

Estados Unidos. As vítimas chegavam às centenas, conforme as nações Condor 

colaboravam  nas caçadas humanas através da fronteira - rastreamento, 

vigilância, sequestros, tortura, interrogatório e eliminação de oponentes 

(KORNBLUH, 2013, p. 332)27.  

 

Tendo como referência a descrição que os teóricos do neoliberalismo 

atribuem a si próprios e também o itinerário intelectual descrito por Foucault, seria 

impensável associar tal pensamento com os processos que ocorreram no Chile e se 

espalharam pela América Latina. De todo modo, é exatamente esse o cenário que 

Lazzarato apresenta, ressaltando que tanto Milton Friedman, quanto Friederich 

Hayek, visitaram o Chile pinochetista, elogiaram o regime ditatorial e aconselharam 

a ditadura. Mais intimamente que isso, Lazzarato destaca que “os economistas 

neoliberais se beneficiaram das condições ‘ideais’ para testar suas receitas, pois o 

esmagamento sangrento da ‘revolução’ impediu qualquer questionamento, qualquer 

oposição, qualquer crítica” (LAZZARATO, 2019, p. 21). O que se destaca nessa 

trajetória de materialização do neoliberalismo no Chile é a figura coletiva dos 

Chicago Boys. Entre os anos de 1956 até 1964 o governo norte-americano (e a 

Fundação Ford, após 1964) financiou um programa de estudos para pós-graduandos 

chilenos na Universidade de Chicago que tinha como intenção treinar os jovens 

economistas nos caminhos da política neoliberal (BOCKAMAN, 2019, p. 654). Estes 

estudantes se tornaram discípulos do próprio Friedman e, não por acaso, o programa 

econômico da ditadura – entregue no dia posterior ao golpe – se tratava de uma 

transposição das propostas de “Capitalism and Freedom”, de autoria de Friedman, 

para a realidade chilena (KLEIN, 2008, p. 77). Seu projeto econômico, largamente 

impopular e que jamais seria aprovado no Chile de dois dias atrás, agora encontrava 

caminho livre, já que seus oponentes estavam “na prisão, mortos, ou fugindo para 

                                                     
27 No original: civilian political figures from the region, and Latin American exile leaders living in Europe 
and the United States . Victims numbered in the hundreds, as the Condor nations collaborated in 
cross-border manhunts—tracking, surveillance, kidnappings, torture, interrogation, and elimination of 
opponents. 
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proteção; o espetáculo de jatos de combate e caravanas da morte mantinha todo 

mundo na linha” (KLEIN, 2008, p. 78)28. 

Esta história alternativa do neoliberalismo contrasta gritantemente com a 

versão clean que encontramos em “O Nascimento da Biopolítica”. Não se trata de 

mera progressão do liberalismo clássico para o neoliberalismo, de uma 

transformação das funções do Estado e da concepção de Mercado, muito menos de 

“mudar o coração e a alma” com um convencimento furtivo, realizado através de 

propaganda e construção de consenso. A efetivação do neoliberalismo só é possível 

através de chumbo e sangue. O curto, mas vigoroso, processo de constituição da 

Unidad Popular e governo de Allende é o ambiente catalisador no qual é gerada uma 

compreensão de protagonismo da classe operária, de uma democracia socialista, de 

uma subjetividade popular e revolucionária. A classe trabalhadora e precarizada 

experencia um processo enquanto sujeito e não objeto, o que é a exceção na sua 

história. Esta subjetividade que emerge como resultado de um processo como esse, 

não pode ser domada, dissolvida ou demovida. Como Lazzarato elucida “a essas 

subjetividades revolucionárias engajadas numa superação do capitalismo e suas 

dominações, teria sido impossível impor ou mesmo propor que se concebessem 

como capital humano” (LAZZARATO, 2019, p. 22). A subjetividade neoliberal só é 

possível através do apagamento violento de subjetividades contestadoras, 

desviantes e/ou revolucionárias. O homo economicus neoliberal é a ficção erigida 

sobre os escombros do sujeito político revolucionário.  

 

3.3 NEOLIBERALISMO REALMENTE EXISTENTE: EQUÍVOCO OU IDEAL? 

 

Um último aspecto que cabe destacar sobre a história do neoliberalismo 

realmente existente diz respeito a sua “tropicalidade”. A concepção do que seria o 

neoliberalismo varia entre diversas correntes de pensamento, mas uma 

compreensão que se acha em todas as variantes é a de que o neoliberalismo 

encontra sua forma perfeita e máxima em finais de 1970 e inicio dos anos 1980 com 

Reagan e Thatcher, os progenitores do neoliberalismo real. Se por um lado é verdade 

                                                     
28 No original: in jail, dead or fleeing for cover; the spectacle of fighter jets and caravans of death was 
keeping everyone else in line. 
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que as gestões norte-ameriacana e britânica foram responsáveis pela globalização 

neoliberal, também é verdade que esta compreensão eurocêntrica – ou 

“nortecêntrica” – esconde a verdadeira trajetória do neoliberalismo. Se Foucault se 

volta à trajetória intelectual e discursiva dos teóricos do neoliberalismo, os seus 

“continuadores” – que visam atualizar e corrigir sua obra – pretendem compreender 

os desdobramentos do neoliberalismo enquanto experiência real. Assim, Dardot e 

Laval falam de uma “grande virada” (2014), mas praticamente não mencionam a 

ditadura chilena, focando nos “pais do neoliberalismo realmente existente” e nas 

reconfigurações na ordem europeia. Wendy Brown ressalta que os “neoliberais 

originais” – para se referir a Hayek e Friedman – não gostariam do atual cenário 

político e que a realidade atual “afasta-se tão radicalmente dos ideais neoliberais 

quanto os regimes estatais repressivos afastavam-se de Marx e de outros 

intelectuais socialistas” (BROWN, 2019, p. 18). Em outro momento a autora retoma a 

analogia ao afirmar que  

 

as coisas deram errado no neoliberalismo realmente existente, como ocorreu nas 

revoluções marxistas do século passado, uma das razões pela qual há tamanha 

confusão sobre o que é o neoliberalismo e quem é o culpado por seus desastres 

econômicos e políticos. A democracia foi sufocada e rebaixada, sim. Entretanto, 

o efeito tem sido oposto dos objetivos neoliberais (BROWN, 2019, p. 102). 

 

Teria o neoliberalismo produzido “um monstro que seus fundadores 

abominariam” (BROWN, 2019, p. 27), como afirma Wendy Brown? Tomando como 

base a história do neoliberalismo realmente existente, o mais provável é que o 

monstro atual não provocaria repulsa aos fundadores do neoliberalismo. A analogia 

entre os terrores estalinistas e Marx acaba por ser um elemento de engano, pois Marx 

não viveu a experiência soviética. Hayek e Friedman, por outro lado, não só viveram 

a experiência chilena, como a incentivaram, orientaram, ofereceram suporte 

intelectual e prático. Por esta razão, ignorar a relação íntima entre o neoliberalismo 

e a ditadura chilena é a matriz de confusões em relação ao neoliberalismo, algo que 

impede uma compreensão mais apurada da realidade atual. Não é por acaso que 

Dardot e Laval buscam fazer uma “anatomia do novo neoliberalismo” (2019) e Wendy 
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Brown fala das “ruínas do neoliberalismo”. São tentativas de compreender por qual 

razão neoliberalismo e neofascismo deram um casamento tão harmonioso no tempo 

recente. A razão, entretanto, não se encontra na novidade do neoliberalismo neste 

momento do século XXI – apesar de ter, é claro, suas especificidades -, mas no que 

existe no neoliberalismo desde sempre: não há qualquer dissonância entre 

neoliberalismo e autoritarismo. As derrotas da classe trabalhadora sob o regime duro 

de Reagan e Thatcher são reflexos mais fracos da derrota esmagadora dos 

movimentos revolucionários no Sul Global. Quando controladores de voo nos EUA de 

1981 e os mineiros na Inglaterra de 1984 foram derrotados, os operários chilenos já 

sangravam há praticamente uma década no neoliberalismo pinochetista. Talvez, a 

hipótese com a qual se deva trabalhar não é a de que a experiência chilena foi um 

“laboratório”. Esta ideia atribui ao caso a noção de estágio anterior, inferior, com 

problemas e equívocos que, compreendidos no laboratório, podem ser corrigidos e 

modificados em uma experiência de qualidade superior. Ou seja, como se os 

governos neoliberais do Norte Global fossem a versão ideal feita após os testes e 

equívocos no Sul Global. De todo modo, talvez não seja o caso. Talvez, o 

neoliberalismo de verve pinochetista seja o neoliberalismo na sua formação mais 

pura, nas suas condições ideais. Se o neoliberalismo cria a demanda por um Estado 

forte, por que não autoritário?  

 

CONCLUSÃO 

 

 De forma alguma a intenção deste ensaio é tentar invalidar a descrição feita 

por Foucault em “O Nascimento da Biopolítica”, ou o importante arsenal teórico 

produzido por seus “continuadores” – aqui especificamente Wendy Brown e Pierre 

Dardot e Christian Laval. De todo modo, levando em conta todas as suas 

contribuições, é importante ressaltar os descaminhos nas suas compreensões. A 

história do neoliberalismo, para além do seu discurso interno, reflete as suas 

necessidades autoritárias e de violência política. A construção de um consenso 

neoliberal, que se materializa mais propriamente nos anos 1990, só é possível à custa 

de uma repressão esmagadora na América Latina e na imposição bárbara do 

neoliberalismo por suas ditaduras. O espanto que muitos sentem ao verem surgir em 
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diversos cantos do planeta governos plenamente neoliberais e plenamente 

neofascistas, seria facilmente desfeito se as origens sangrentas do neoliberalismo 

fossem devidamente indicadas. O neoliberalismo do Norte não é a versão bem-

acabada deste regime, mas sim a sua versão polida, possível através da eliminação 

da oposição no Sul. O neoliberalismo na sua forma ideal pinga sangue. 
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Pedro Antônio Gregorio de Araujo1 

Resumo 

O presente texto busca apresentar a conceituação do fascismo e sua estrutura 

psicológica segundo o autor francês Georges Bataille. A partir do texto intitulado A 

Estrutura Psicológica do Fascismo, pretendemos demonstrar, primeiramente, a 

estrutura psicológica da sociedade, a partir dos conceitos de homogêneo e 

heterogêneo. O homogêneo é tudo que é tido por útil e fundado pela produção, 

enquanto o heterogêneo é aquilo que é marginalizado ou por ser considerado lixo ou 

por ser considerado transcendental. Constatamos que há dois tipos de heterogêneo: 

um inferior e outro superior, sendo que o fascismo é um exemplo deste último. 

Analisaremos como o fascismo é a junção de dois poderes: o militar e o religioso. 

Sua organização interna é tal qual um exército, e seu líder tem uma aura divina. O 

fascismo é um movimento heterogêneo idiossincrático pois ele representa o 

matrimônio de forças heterogêneas soberanas com o Estado liberal homogêneo. 

Feito isto, apresentamos um terceiro conceito de heterogêneo: a heterogeneidade 

subversiva, que Bataille associa a movimentos antifascistas e que buscam trazer 

aquilo tido por lixo para o topo, demonstrando que, assim, a luta política não se 

travaria mais entre fascismo e comunismo, e sim entre forças heterogêneas que 

buscam escravizar a humanidade contra forças que buscam a emancipação 

humana. 

Palavras-chave: Bataille; Fascismo; Heterogeneidade; Homogeneidade; Estado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A última  obra cinematográfica do diretor italiano Pier Paolo Pasolini, intitulada 

                                                     
1Mestrando em Filosofia - PUCRS. Bolsista CNPq. E-mail: pedroantonio.gdearaujo@gmail.com  
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 Salò ou os 120 Dias de Sodoma (1975), é uma adaptação do romance inacabado do 

Marquês de Sade, com um diferencial: Pasolini altera o contexto onde se passa a 

história. O cenário do livro é a França monárquica do século XVIII, num castelo 

medieval remoto, ao passo que a película se passa na cidade italiana de Salò em 

1944, nos anos derradeiros da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Salò foi, de 

1943-1945, a capital da República Social Italiana, Estado-fantoche criado por Benito 

Mussolini, e apoiado pelos nazistas alemães.  

 A premissa de ambas as obras é a mesma: quatro homens libertinos ricos se 

trancafiam com jovens num castelo, e os submetem às mais diversas torturas 

físicas, psicológicas e sociais. No romance de Sade os quatro homens são membros 

da aristocracia francesa, enquanto que no filme de Pasolini eles são membros do alto 

escalão fascista italiano. Em certo momento de suas torturas, os quatro fascistas 

refletem inebriados, e um deles afirma o seguinte: “Nós, fascistas, somos os 

verdadeiros anarquistas. Naturalmente, uma vez que nos tornamos mestres do 

estado, a anarquia vem do poder.” Tenhamos em mente que esta frase foi dita por 

um fascista, e portanto ela denota uma visão de mundo deturpada. Porém, tal 

afirmação ilustra como é o funcionamento do Estado fascista e como o poder flui 

dentro dele, dos dirigentes em direção à população. 

 Segundo o autor francês Georges Bataille, o fascismo é heterogêneo à 

sociedade homogênea. O que significa isso? Significa que o fascismo apela a valores 

que não podem ser reduzidos ao dinheiro e à utilidade, tais quais, Deus, família, 

nação. Ao apelar a estes valores, o fascismo se apresenta como algo irredutível ao 

campo da utilidade, ele se apresenta como algo superior, soberano em relação a 

sociedade liberal. Porém, o fascismo trai a soberania pois ele busca tomar poder do 

Estado liberal preexistente, o que significa que no fascismo há algo nunca antes 

visto: a junção de elementos heterogêneos soberanos à homogeneidade capitalista, 

que era o contrário que acontecia, por exemplo, em monarquias absolutistas, onde o 

rei, também esse elemento soberano, não estava inserido na produtividade 

homogênea. 

 Será nosso trabalho neste artigo apresentar a análise empreendida por 

Bataille acerca do fascismo e de sua psicologia. Porém, para fazermos isso, é 

necessário que falemos da estrutura psicológica da sociedade como um todo. 
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Vivemos em uma sociedade da produtividade, que tem como fundamento a produção 

econômica, e que reduz tudo a medida comum do dinheiro. Tal sociedade é 

constituída pela classe burguesa e ao mesmo tempo em que inclui os trabalhadores 

durante seu serviço eles são excluídos assim que seu expediente acaba. A 

homogeneidade da sociedade está sujeita a ameaças de movimentos gerados por 

suas contradições internas. Estas, levam a setores da sociedade a se juntarem a 

movimentos heterogêneos, que são oriundos de tudo aquilo tido como inútil. Bataille 

assinala que isso implica uma heterogeneidade dupla, pois o inútil pode ser tanto 

aquilo que é “sem preço” para sociedade assim como aquilo que é tido por lixo. Há, 

portanto, uma heterogeneidade pura/superior e uma heterogeneidade 

impura/inferior. O fascismo faz parte dessa primeira, mas ele é único pois ele 

representa forças heterogêneas tomando o poder do Estado liberal homogêneo. Para 

ilustrarmos isso, teremos que falar sobre como Bataille compara as semelhanças e 

dissemelhanças entre o líder fascista com o rei absolutista. Segundo Bataille, ambos 

são detentores do poder militar e do poder religioso, porém o que difere as milícias 

fascistas de um exército comum é a aura religiosa do seu líder, que atrai afetos 

revolucionários para então trair tais afetos.  

 Focaremos no artigo de 1933 de Bataille, A Estrutura Psicológica do Fascismo. 

Texto este que é publicado no ano em que Hitler assumira como chanceler da 

Alemanha, e coincidiu com a publicação do livro Psicologia de Massas do Fascismo 

do psicanalista alemão Wilhelm Reich, dois textos profundamente influenciados pela 

obra Psicologia das Massas e Análise do Eu do pai da psicanálise Sigmund Freud, e 

que seriam muito influentes para a crítica ao fascismo no século XX. 

 

2 HOMOGENEIDADE 

 

 Bataille inicia o artigo apresentando seu objetivo com ele, que seria apresentar 

a superestrutura da sociedade e sua relação com a infraestrutura econômica à luz 

do fascismo, porém ele reconhece que para fazer isso é necessário descrever a 

sociedade como um todo: 
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Este ensaio tenta uma representação rigorosa (se não compreensiva) da 

superestrutura social e suas relações com a infraestrutura econômica à luz do 

fascismo. […] No entanto, a simples apresentação da estrutura do fascismo teve 

de ser precedida por uma descrição da estrutura social como um todo. 

(BATAILLE, 1979, p. 64, tradução nossa) 2 

 

 A exposição começa por aquilo que está mais visível na sociedade, isto é, seu 

lado homogêneo, que numa simples definição significa “a comensurabilidade de 

elementos e a consciência desta comensurabilidade”, de acordo com Bataille (1979, 

p. 64, tradução nossa).3 A parte homogênea da sociedade serve para dar regras fixas 

para a existência humana, bem como a exclusão da violência deste modo de ser. 

Para exemplificar, seria como a vida em sociedade é regida por regras, e o infrator, 

ou seja, aquele que comete a violência, tem sua exclusão da comunidade 

homogênea.  

 O seu fundamento é nada mais nada menos que a própria produção, nas 

palavras de Bataille: “A sociedade homogênea é a sociedade produtiva, isto é, a 

sociedade útil. Cada elemento inútil é excluído, não da sociedade, mas de sua parte 

homogênea.” (BATAILLE, 1979, p. 65, tradução nossa)4 O inútil está excluído, não da 

sociedade como um todo, e sim da sua parte homogênea, porém como se diferencia 

o útil do inútil? O útil nunca é válido em si mesmo, o útil é julgado como tal com base 

na utilidade que ele teria para uma outra atividade, e assim por diante, ad infinitum; 

a atividade útil tem uma medida em comum com outra atividade que também é útil, e tal 

medida em comum é o dinheiro. Vladimir Safatle, ao falar sobre a questão do trabalho na 

obra de Bataille, resume o que o francês quis dizer ao teorizar acerca da utilidade e seu papel 

na vida dos sujeitos:  

 

                                                     
2“This essay attempts a rigorous (if not comprehensive) representation of the social superstructure 
and its relations to the economic infrastructure in the light of fascism. […] However, the simple 
presentation of the structure of fascism had to be preceded by a description of the social structure as 
a whole.”  
3 “Homogeneity signifies here the commensurability of elements and the awareness of this 
commensurability.” 
4 “Homogeneous society is productive society, namely useful society. Every useless element is 
excluded, not from all of society, but from its homogeneous part.”  
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Fica claro como a utilidade aparece não apenas enquanto modo de descrição da 

racionalidade própria a um sistema socioeconômico determinado, mas 

principalmente como o princípio fundamental de definição moral da natureza dos 

sujeitos inerentes a tal sistema. Os sujeitos racionais no interior do capitalismo 

são aqueles que organizam suas ações tendo em vista sua autoconservação, a 

manutenção de seus bens, o cálculo econômico de seus esforços e a fruição de 

formas moderadas de prazer, ou seja, formas de prazer que não nos coloquem 

fora de nosso próprio domínio. (SAFATLE, 2018, p. 161.) 

 

 A utilidade seria portanto o norteador tanto do sistema capitalista quanto da 

moral dos indivíduos que vivem neste determinado sistema. As vidas são regidas por 

valores compatíveis com os valores econômicos tradicionais, como a 

autoconservação, o cálculo econômico, o hedonismo moderado, etc… Tal é a forma 

que a homogeneidade opera para assimilar tudo em seu caminho: por meio da 

utilidade e do trabalho.  

 A homogeneidade social tem como objetivo a redução dos indivíduos a uma 

medida comum, conforme Bataille afirma: “a sociedade homogênea [se produz] 

como uma redução à medida comum.” (BATAILLE, 1979, p. 76, tradução nossa)5 

Cada homem vale aquilo que ele produz, segundo a sociedade homogênea, que tem 

sua homogeneidade fundamentada pela classe burguesa. Isto é, a parte homogênea 

da sociedade é constituída por esta classe: “a parte homogênea da sociedade é feita 

por aqueles homens que tem os meios de produção ou o dinheiro destinado para sua 

manutenção ou compra”. (BATAILLE, 1979, p. 65, tradução nossa, grifos do autor)6 É 

a burguesia que decide o valor, e, portanto, é ela que governa a sociedade 

homogênea.  

 O ser humano, dentro desta forma de existência, para de ter valor em si 

mesmo, e torna-se mera função dentro dos limites calculáveis da homogeneidade, e 

esta redução da humanidade, segundo Bataille, começa dentro do setor médio da 

própria burguesia e se estende ao máximo possível para as classes médias. Porém, 

há uma classe irreduzível à homogeneidade, a saber, o proletariado industrial, que se 

                                                     
5“[…] homogeneous society as a reduction to the common measure […].” 
6“the homogeneous part of society is made up of those men who own the means of production or the 
money destined for their upkeep or purchase.” 
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encontra em uma posição contraditória: quando ele está no seu trabalho ele está 

incluso na homogeneidade, porém, assim que ele coloca o pé para fora do trabalho, 

ele é excluído, tal como um estranho para seu superior, Bataille afirma:  

 

Mas o proletariado industrial permanece, em geral, irreduzível. Ele mantém uma 

relação dupla à atividade homogênea: a última o exclui – não do trabalho, mas 

dos lucros. Enquanto agentes de produção, os trabalhadores caem dentro do 

modelo de organização social, mas a redução homogênea como regra afeta 

somente suas atividades salariais; eles estão integrados na homogeneidade 

psicológica em termos de comportamento no trabalho, mas não geralmente 

enquanto homens. (BATAILLE, 1979, p. 65, tradução nossa, grifos do autor)7 

 

 A teoria de Bataille acerca da redução do homem a uma função é similar à 

teoria marxiana da alienação, embora Bataille não cite Marx em seu texto. De fato, o 

texto de Bataille começa com uma crítica ao marxismo, dizendo que “o marxismo 

não empreendeu nenhuma elucidação geral das modalidades peculiares à formação 

da sociedade religiosa e política” (BATAILLE, 1979, p. 64, tradução nossa)8, sendo 

esta a razão de ser do seu ensaio. No entanto, Bataille dá razão à concepção de 

Estado que está presente nas obras marxistas: “No período contemporâneo, a 

homogeneidade social está ligada à classe burguesa por elos essenciais.” 

(BATAILLE, 1979, p. 66, tradução nossa, grifos do autor)9 Lembremos da concepção 

marxista de Estado, de acordo com Vladímir Lênin: “Segundo Marx, o Estado é um 

órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra, é a 

criação da ‘ordem’ que legaliza e consolida essa opressão, moderando o conflito das 

classes.” (LÊNIN, 2017, p. 29.). O Estado é, na filosofia marxista, uma forma de oprimir 

determinada classe. Tal concepção é importante lembrar-se, pois Bataille afirma que 

a homogeneidade social é uma forma de vida precária, e sujeita tanto à violência 

                                                     
7“But the industrial proletariat remains for the most part irreducible. It maintains a double relation to 
homogeneous activity: the latter excludes it- not fromwork but from profit. As agents of production, 
the workers fall within the framework of the social organization, but the homogeneous reduction as a 
rule only affects their wage-earning activity; they are integrated into the psychological homogeneity 
in terms of their behavior on the job, but not generally as men.” 
8“Marxism did not undertake any general elucidation of the modalities peculiar to the formation of 
religious and political society.”  
9“In the contemporary period, social homogeneity is linked to the bourgeois class by essential ties”  
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externa, quanto à dissidência interna, logo, sendo necessário recorrer a elementos 

imperativos. Porém, o Estado não é um elemento imperativo, e sim um elemento que  

media  as  relações das classes homogêneas para com as agências soberanas (por 

exemplo, o exército):  

 

O próprio Estado não é um desses elementos imperativos; ele é diferente de reis, 

chefes de exército ou de nações, mas é o resultado das modificações sofridas 

por uma parte da sociedade homogênea ao entrar em contato com esses 

elementos. Essa parte é uma formação intermediária entre as classes 

homogêneas e os órgãos soberanos dos quais deve emprestar seu caráter 

obrigatório, mas cujo exercício da soberania deve confiar nela como 

intermediário. (BATAILLE, 1979, p. 66, tradução nossa) 10 

 

 A fragilidade da homogeneidade está no fato dela depender inteiramente da 

homogeneidade no campo econômico. Caso haja contradição dentro do sistema 

produtivo, ocorre uma dissociação da da existência social homogênea, isto é, setores 

da sociedade param de ter interesse na perpetuação da homogeneidade social, e 

preferem a vê-la destruída, fazendo com que haja uma filiação de elementos 

anteriormente homogêneos para uma existência heterogênea. A massa 

anteriormente afilhada à homogeneidade junta-se a forças heterogêneas:  

 

A homogeneidade social depende fundamentalmente da homogeneidade (no 

sentido geral da palavra) do sistema produtivo. Toda contradição decorrente do 

desenvolvimento da vida econômica implica, portanto, uma dissociação 

tendencial da existência social homogênea. (BATAILLE, 1979, p. 67, tradução 

nossa) 11 

 

                                                     
10“The state is not itself one of these imperative elements; it is distinct from kings, heads of the army, 
or of nations, but it is the result of the modifications undergone by a part of homogeneous society as 
it comes into contact with such elements. This part is an intermediary formation between the 
homogeneous classes and the sovereign agencies from which it must borrow it obligatory character, 
but whose exercise of sovereignty must rely upon it as an intermediary.”  
11“Social homogeneity fundamentally depends upon the homogeneity (in the general sense of the 
word) of the productive system. Every contradiction arising from the development of economic life 
thus entails a tendential dissociation of homogeneous social existence.” 
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 Agora em que setores da sociedade associam-se à heterogeneidade, é hora 

de demonstrar o estudo de Bataille sobre a temática. 

 

3 HETEROGENEIDADE 

 

 Definir a heterogeneidade é, Bataille admite, problemático, tendo em vista que 

ela escapa a todas objetificações por ser absolutamente outro. A própria palavra 

“heterogêneo” já nos indica que é inassimilável por definição. Isto impacta tanto a 

assimilação do diferente no campo científico quanto no campo social, Bataille 

argumenta: “Esta impossibilidade que tem um impacto fundamental na assimilação 

social, também tem um impacto na assimilação científica.” (BATAILLE, 1979, p. 67-

68, tradução nossa)12 Segundo Bataille, estes dois tipos de assimilação tem como 

objetivo estabelecer a homogeneidade e excluir a heterogeneidade: a ciência 

estabelece a homogeneidade dos fenômenos estudados, e a sociedade precisa 

assegurar sua homogeneidade sempre. “Esses dois tipos de assimilação têm uma 

estrutura única: o objetivo da ciência é estabelecer a homogeneidade dos 

fenômenos.” (BATAILLE, 1979, p. 68, tradução nossa, grifos do autor) 13  Pode-se 

dizer, portanto, que os elementos heterogêneos estão sujeitos à censura em ambos 

os campos: “Em tais condições, os elementos heterogêneos, ao menos como tais, 

encontram-se sujeitos a uma censura de fato.”(BATAILLE, 1979, p. 68, tradução 

nossa)14 Censura esta que faz Bataille nos lembrar de conceitos psicanalíticos, para 

exemplificar melhor sua tese. A exclusão dos elementos heterogêneos pelas forças 

homogêneas é o mesmo tipo de exclusão que o inconsciente sofre nas mãos da 

consciência: “A exclusão dos elementos heterogêneos do reino homogêneo da 

consciência lembra formalmente a exclusão dos elementos, descritos (pela 

psicanálise) como inconscientes, cuja censura exclui do ego consciente.” (BATAILLE, 

                                                     
12“this impossibility which has a fundamental impact on social assimilation, likewise has an impact 
on scientific assimilation.”  
13“These two types of assimilation have a single structure: the object of science is to establish the 
homogeneity of phenomena.”  
14“In such conditions, the heterogeneous elements, at least as such, find themselves subjected to a de 
facto censorship.”  
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1979, p. 68, tradução nossa, grifos do autor.)15 O homogêneo seria a consciência e a 

“com-ciência”. Portanto, Bataille afirma que é preciso entender a heterogeneidade 

como uma “diferença não-explicável” primeiramente para poder dar início a um 

estudo sobre o fenômeno. 

 O pensador francês nos aponta seis considerações para melhor ilustrar o que 

viria a ser o conceito de heterogeneidade. A primeira aproximação feita acerca do 

conceito por Bataille é a partir dos estudos da sociologia da religião, em que da 

mesma forma em que mana e tabu seriam formas particulares do sagrado, o sagrado 

em si é uma forma particular do heterogêneo. Ou seja: fenômenos como mana e tabu 

estão dentro do sagrado, e o sagrado dentro do heterogêneo:  

 

Assim como, na sociologia religiosa, mana e tabu designam formas restritas às 

aplicações particulares de uma forma mais geral, o sagrado, o próprio sagrado 

pode ser considerado como uma forma restrita do heterogêneo.(BATAILLE, 1979, 

p. 68, tradução nossa, grifos do autor.)16 

 

 Bataille explica com mais clareza: tanto a mana como o tabu são de definição 

fácil, pois eles dizem respeito a fenômenos limitados e restritos. Mana é a energia 

mágica que líderes religiosos possuem, e o tabu é uma proibição, de acordo com as 

palavras de Bataille:  

 

Mana designa a força misteriosa e impessoal de indivíduos como reis e 

feiticeiros. O tabu indica a proibição social do contato referente, por exemplo, a 

cadáveres e mulheres menstruadas. Dados os fatos precisos e limitados a quais 

eles se referem, estes aspectos da vida heterogênea são fáceis de definir. 

(BATAILLE, 1979, p. 68-69, tradução nossa, grifos do autor.)17 

                                                     
15“The exclusion of heterogeneous elements from the homogeneous realm of consciousness formally 
recalls the exclusion of the elements, described (by psychoanalysis) as unconscious, which 
censorship excludes from the conscious ego.” 
16 “Just as, in religious sociology, mana and taboo designate forms restricted to the particular 
applications of a more general form, the sacred, so may the sacred itself be considered as a restricted 
form of the heterogeneous.” 
17“Mana designates the mysterious and impersonal force possessed by individuals such as kings and 
witch doctors. Taboo indicates the social prohibition of contact pertaining, for example, to cadavers 
and menstruating women. Given the precise and limited facts to which they refer, these aspects of 
heterogeneous life are easy to define.”  
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 Mas o que acontece quando ampliamos o fenômeno estudado? Isto é, se 

quisermos definir o sagrado? Encontramos mais dificuldades em nosso caminho, 

Bataille afirma, precisamente por conter mais comportamentos dentro de seu 

âmbito: “No entanto, uma compreensão explícita do sagrado, cujo campo de 

aplicação é relativamente vasto, apresenta dificuldades consideráveis.” (BATAILLE, 

1979, p. 69, tradução nossa, grifos do autor.)18 A definição do sagrado não é apenas 

algo referente a uma magia dos líderes religiosos ou uma proibição social, mas sim 

o conjunto dessas e mais outras práticas. Bataille aqui relembra de quando o 

sociólogo Émile Durkheim percebeu que é impossível dar uma definição científica 

afirmativa do sagrado, e se resignou a definir o mundo sagrado como absolutamente 

heterogêneo ao mundo profano. Para o sociólogo francês não basta uma definição 

hierárquica, pois esta seria muito abrangente e ambígua, logo Durkheim define o 

sagrado em sua heterogeneidade advinda da sua relação com o profano, 

heterogeneidade esta que é diferente de todas as outras pelo fato dela ser absoluta 

no tocante ao sagrado. Vejamos como Durkheim define o sagrado em seu estudo de 

sociologia da religião, As Formas Elementares da Vida Religiosa:  

 

Mas, se uma distinção puramente hierárquica é um critério ao mesmo tempo 

muito geral e muito impreciso, não nos resta outra coisa para definir o sagrado 

em relação ao profano, a não ser sua heterogeneidade. E o que torna essa 

heterogeneidade suficiente para caracterizar semelhante classificação das 

coisas e distingui-la de qualquer outra é justamente o fato de ela ser muito 

particular: ela é absoluta. (DURKHEIM, 1996, p. 21-22, grifos do autor.) 

 

 Segundo Jürgen Habermas, a caracterização do objeto sagrado na sociologia 

durkheimiana é de um objeto que tem um poder de sedução e atração ao mesmo 

tempo em que assusta e repele: diante da imagem sagrada somos atraídos, mas logo 

repelidos – eis seu caráter paradoxal que também está presente no heterogêneo 

como um todo, de acordo com Habermas: “os objetos sagrados são dotados de uma 

força aurática que seduz e atrai os homens, ao mesmo tempo que os aterroriza e 

                                                     
18 “However, an explicit understanding of the sacred, whose field of application is relatively vast, 
presents considerable difficulties.”(Ibid., p. 69, tradução nossa, grifos do autor.) 
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repele.” (HABERMAS, 2000, p. 306.) Além do mais, quando tocados tais objetos 

transportam o sujeito para um nível de realidade que está para além daquele profano, 

ou seja, a realidade dos objetos religiosos não pode ser homogenizada, calculada. 

Ainda de acordo com o filósofo alemão:  

 

Quando tocados, desencadeiam efeitos de choque e representam um outro e 

mais elevado nível de realidade: não são mensuráveis conforme as coisas 

profanas, escapam a um exame homogeneizador que assimila o estranho ao 

conhecido e explica o imprevisto com o auxílio do habitual. (HABERMAS, 2000, p. 

306.) 

 

 Entretanto, é necessário fazer a seguinte observação: a concepção de 

heterogeneidade para Durkheim não é a mesma concepção teorizada por Bataille. O 

filósofo Paul Hegarty afirma que, para Georges Bataille, a heterogeneidade é 

absoluta, no entanto, a noção de “absoluto” é uma noção que está dentro da lógica 

homogênea, o que neutralizaria a heterogeneidade. A heterogeneidade é, antes de 

tudo, para o escritor de A História do Olho, aquilo que transgride o absoluto: “Para 

Bataille, a divisão é de fato absoluta, mas a ideia de absoluto é uma ideia firmemente 

dentro da homogeneidade; a heterogeneidade é o que quebra o que é considerado 

absoluto – é o que transgride.” (HEGARTY, 2000, p. 29, tradução nossa.)19 Enquanto 

que a concepção de Durkheim acerca da heterogeneidade é que ela é estática e 

divisora, Bataille considera a heterogeneidade como aquilo que está fora e o 

processo que levou a esta exclusão, bem como a forma pode retornar, de acordo com 

Hegarty: “Para Durkheim, a heterogeneidade é estase e separação; para Bataille, é o 

que está do lado de fora, mas também o processo pelo qual veio a estar do lado de 

fora e pelo qual pode voltar novamente (em sacrifício, por exemplo, ou no festival).” 

(HEGARTY, 2000, p. 29, tradução nossa.)20  

 O sagrado, segundo Bataille, só pode ser conhecido positivamente de forma 

implícita. Podemos dizer, então, que a forma aceita por Bataille de descrever o 

                                                     
19 “For Bataille, the split is indeed absolute, but the idea of absoluteness is one firmly within 
homogeneity; heterogeneity is what breaks what is held to be absolute – it is that which transgresses.”  
20“For Dürkheim, the heterogeneity is stasis and separation, for Bataille it is that which is outside, but 
also the process by which it came to be outside, and by which it can come back in again (in sacrifice, 
for example, or the festival).” 
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sagrado é pela via da teologia negativa, pois todas tentativas de descrever o sagrado 

positivamente estão fadadas ao fracasso, visto nossa impossibilidade de apreender 

a heterogeneidade de forma científica. De fato, Bataille retorna aos exemplos da 

mana e tabu para falar das reações causadas pelo heterogêneo. Segundo ele, o 

heterogêneo é, ao mesmo tempo, possuidor de uma energia misteriosa e perigosa tal 

qual a mana, e sujeito a uma proibição social que o separa da existência homogênea, 

ou seja, é um tabu, e é neste sentido que ele contém o campo do sagrado dentro de 

si:  

No entanto, é possível admitir que o sagrado seja conhecido positivamente, pelo 

menos implicitamente (uma vez que a palavra é comumente usada em todas as 

línguas, esse uso supõe uma significação percebida por toda a humanidade). 

Esse conhecimento implícito de um valor heterogêneo permite que um caráter 

vago, mas positivo, seja comunicado à sua descrição. No entanto, pode-se dizer 

que o mundo heterogêneo é amplamente composto pelo mundo sagrado, e que 

reações análogas às geradas por coisas sagradas são provocadas por coisas 

heterogêneas que, estritamente falando, não são consideradas sagradas. Essas 

reações são tais que se supõe que a coisa heterogênea é carregada com uma 

força desconhecida e perigosa (lembrando a mana polinésia) e que uma certa 

proibição social de contato (tabu) a separa do mundo homogêneo ou comum 

(que corresponde ao mundo profano na oposição estritamente religiosa). 

(BATAILLE, 1979, p. 69, tradução nossa, grifos do autor.)21 

 

 A segunda caraterização do heterogêneo é referente à sua relação com o 

dispêndio improdutivo. De acordo com Bataille, a heterogeneidade é tudo aquilo que 

resulta do dispêndio improdutivo, ou seja, tudo aquilo que não está de acordo com a 

                                                     
21“It is nevertheless possible to admit that the sacred is known positively, at least implicitly (since the 
word is commonly used in every language, that usage supposes a signification perceived by the whole 
of mankind). This implicit knowledge of a heterogeneous value permits a vague but positive character 
to be communicated to its description. Yet, it can be said that the heterogeneous world is largely 
comprised of the sacred world, and that reactions analogous to those generated by sacred things are 
provoked by heterogeneous things that are not, strictly speaking, considered to be sacred. These 
reactions are such that the heterogeneous thing is assumed to be charged with an unknown and 
dangerous force (recalling the Polynesian mana) and that a certain social prohibition of contact 
(taboo) separates it from the homogeneous or ordinary world (which corresponds to the profane world 
in the strictly religious opposition).”  



 

 

 
 

Pedro Antônio Gregorio de Araujo | 139 

 

corrente da utilidade homogênea, e isso inclui tanto o que é excluído como inferior e 

quanto o que é considerado como superior:  

 

o mundo heterogêneo inclui tudo o que resulta de dispêndios improdutivos (as 

coisas sagradas fazem parte desse todo). Isso consiste em tudo que é rejeitado 

pela sociedade homogênea como desperdício ou como valor transcendente 

superior. (BATAILLE, 1979, p. 69, tradução nossa, grifos do autor.)22  

 

 Habermas define este aspecto do heterogêneo com uma frase: “O mundo 

heterogêneo comporta-se perante o mundo profano como o supérfluo.” (HABERMAS, 

2000, p. 306.) Tudo que é supérfluo pertence ao heterogêneo, e os exemplos dados 

por Bataille de produtos do dispêndio improdutivo são vários: desde os dejetos 

humanas, até organizações sociais que escapam da estrutura capitalista (multidões, 

aristocracias, castas guerreiras, aqueles que são ingovernáveis), passando pelos 

atos e palavras eróticas. O que todos estes fenômenos tão heterogêneos entre si tem 

em comum? Todos são gerados pelo dispêndio improdutivo, e, prontamente, são 

excluídos da homogeneidade social ou como lixo, ou como transcendentais. 

Vejamos os exemplos listados por Bataille:  

 

Estão incluídos os produtos residuais do corpo humano e certas matérias 

análogas (lixo, vermes, etc.); as partes do corpo; pessoas, palavras ou atos com 

um valor erótico sugestivo; os vários processos inconscientes, como sonhos ou 

neuroses; os numerosos elementos ou formas sociais que a sociedade 

homogênea é impotente para assimilar: multidões, guerreiros, classes 

aristocráticas e empobrecidas, diferentes tipos de indivíduos violentos ou pelo 

menos aqueles que recusam o governo (loucos, líderes, poetas, etc.). (BATAILLE,  

1979, p. 69, tradução nossa.)23 

                                                     
22 “The heterogeneous world includes everything resulting from unproductive expenditure (sacred 
things themselves form part of this whole). This consists of everything rejected by homogeneous 
society as waste or as superior transcendent value.”  
23“Included are the waste products of the human body and certain analogous matter (trash, vermin, 
etc.); the parts of the body; persons, words, or acts having a suggestive erotic value; the various 
unconscious processes such as dreams or neuroses; the numerous elements or social forms that 
homogeneous society is powerless to assimilate: mobs, the warrior, aristocratic and impoverished 
classes, different types of violent individuals or at least those who refuse the rule (madmen, leaders, 
poets, etc.).” 
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 Então os fenômenos heterogêneos são produtos de dispêndio improdutivo, 

são variados entre si e radicalmente diferentes comparados à realidade homogênea. 

Isso nos leva à terceira caracterização do heterogêneo para Bataille: as reações 

originadas a partir dele. Segundo o autor, a heterogeneidade provoca reações 

radicais do sujeito que as presencia, podendo levar a uma atração ou uma repulsa 

extremada, ou até mesmo a uma repulsa seguida de atração. Os objetos que causam 

esse tipo de reação são, necessariamente, heterogêneos, conforme escreve Bataille:  

 

Dependendo da pessoa, elementos heterogêneos provocarão reações afetivas de 

intensidade variável, e é possível supor que o objeto de qualquer reação afetiva 

seja necessariamente heterogêneo (se não geralmente, pelo menos em relação 

ao sujeito). Às vezes há atração, às vezes repulsa e, em certas circunstâncias, 

qualquer objeto de repulsa pode se tornar um objeto de atração e vice-versa. 

(BATAILLE, 1979, p. 69, tradução nossa.)24 

 

 Ainda sobre as reações Bataille demonstra sua quarta caraterização: pode-se 

adjetivar as heterogêneo com a violência, o excesso, o delírio e a loucura. Claramente 

isso é mais palpável quando se está falando sobre pessoas e grupos associados à 

heterogeneidade, Bataille concede, contudo, isso também estaria presente com 

certos objetos inertes, como, por exemplo, um corpo em estado de decomposição 

também possui marcas de violência, podendo causar delírio nos entes queridos que 

o veem. Excesso e violência fazem parte de sua natureza, conforme afirma Bataille 

aqui:  

Violência, excesso, delírio, loucura caracterizam elementos heterogêneos em 

graus variados: ativos, como pessoas ou multidões, resultam da violação das leis 

da homogeneidade social. Essa característica não se aplica adequadamente a 

objetos inertes, mas estes apresentam uma certa conformidade com emoções 

extremas (se é possível falar da natureza violenta e excessiva  de  um  corpo  em 

                                                     
24“Depending upon the person, heterogeneous elements will provoke affective reactions of varying 
intensity, and it is possible to assume that the object of any affective reaction is necessarily 
heterogeneous (if not generally, at least with regard to the subject). There is sometimes attraction, 
sometimes repulsion, and in certain circumstance, any object of repulsion can become an object of 
attraction and vice versa.” 
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 decomposição). (BATAILLE, 1979, p. 70, tradução nossa, grifos do autor.)25 

 

 A realidade do heterogêneo é diferente da realidade do homogêneo: eis a 

quinta tipificação apresentada por Bataille. A homogeneidade tem uma realidade que 

se apresenta de forma abstrata e neutra, a partir de objetos definidos de forma clara 

e distinta, seria a realidade específica de objetos sólidos, afirma Bataille: “A realidade 

homogênea se apresenta com o aspecto abstrato e neutro de objetos estritamente 

definidos e identificados (basicamente, é a realidade específica de objetos sólidos).” 

(BATAILLE, 1979, p. 70, tradução nossa, grifos do autor.)26 Enquanto isso, a realidade 

heterogênea tem o aspecto de choque. Isto é, ela se apresenta como um valor que 

passa de uma coisa para outra de forma quase que abstrata, de modo que a mudança 

pareça ter acontecido no juízo do sujeito, e não no mundo físico:  

 

A realidade heterogênea é a de uma força ou choque. Ela se apresenta como uma 

carga, como um valor, passando de um objeto para outro de maneira mais ou 

menos abstrata, quase como se a mudança estivesse ocorrendo não no mundo 

dos objetos, mas apenas nos julgamentos do sujeito. (BATAILLE, 1979, p. 70, 

tradução nossa, grifos do autor.)27  

 

 Porém, isto não significa que a realidade heterogênea é de natureza relativista, 

onde tudo depende do sujeito e de sua percepção falível, Bataille aponta como um 

contraexemplo a função dos objetos utilizados para atividades eróticas. Para ele, a 

função destes está embasada em sua natureza objetiva. O que a realidade 

heterogênea permite é transmitir esse valor erótico para um outro objeto análogo ou 

próximo:  

                                                     
25 “Violence, excess, delirium, madness characterize heterogeneous elements to varying degrees: 
active, as persons or mobs, they result from breaking the laws of social homogeneity. This 
characteristic does not appropriately apply to inert objects, yet the latter do present a certain 
conformity with extreme emotions (if it is possible to speak of the violent and excessive nature of a 
decomposing body).” 
26“Homogeneous reality presents itself with the abstract and neutral aspect of strictly defined and 
identified objects (basically, it is the specific reality of solid objects).” 
27“Heterogeneous reality is that of a force or shock. It presents itself as a charge, as a value, passing 
from one object to another in a more or less abstract fashion, almost as if the change were taking 
place not in the world of objects but only in the judgments of the subject.” 
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O aspecto anterior, no entanto, não significa que os fatos observados devam ser 

considerados subjetivos: logo, a ação dos objetos da atividade erótica está 

manifestamente enraizada em sua natureza objetiva. No entanto, de uma 

maneira desconcertante, o sujeito tem a capacidade de deslocar o valor excitante 

de um elemento para outro análogo ou vizinho. (BATAILLE, 1979, p. 70, tradução 

nossa, grifos do autor.)28 

 

 Em suma, o que a realidade heterogênea tem de tão diferente da realidade 

homogênea é que dentro dela os símbolos de significância afetiva têm tanto valor 

quanto os elementos fundamentais e a parte pode ter o mesmo valor que o todo: “Na 

realidade heterogênea, os símbolos carregados com valor afetivo têm a mesma 

importância que os elementos fundamentais, e a parte pode ter o mesmo valor que o 

todo.” (BATAILLE, 1979, p. 70, tradução nossa, grifos do autor.) 29  Esta diferença 

gritante entre ambas as realidades também implica que para conhecer a 

heterogeneidade não adianta usar a metodologia científica usada pela sociedade 

homogênea. O caminho para conhecer a heterogeneidade é por meio de métodos 

não-convencionais, como por exemplo os métodos místicos das sociedades antigas 

e a interpretação dos sonhos psicanalítica. Seria necessário aquilo que Bataille 

denomina, posteriormente, de experiência interior:  

 

É fácil notar que, uma vez que a estrutura do conhecimento para uma realidade 

homogênea é a da ciência, o conhecimento de uma realidade heterogênea é 

encontrado no pensamento místico dos primitivos e nos sonhos: é idêntico à 

estrutura de o inconsciente.(BATAILLE, 1979, p. 70, tradução nossa, grifos do 

autor.)30 

 

 Resumindo: o  heterogêneo  é  o “absolutamente  outro” – eis  aqui  a  sexta  e 

                                                     
28“The preceding aspect nevertheless does not signify that the observed facts are to be considered as 
subjective: thus, the action of the objects of erotic activity, is manifestly rooted in their objective 
nature. Nonetheless, in a disconcerting way, the subject does have the capacity to displace the exciting 
value of one element onto an analogous or neighboring one.” 
29“In heterogeneous reality, the symbols charged with affective value thus have the same importance 
as the fundamental elements, and the part can have the same value as the whole.” 
30“It is easy to note that, since the structure of knowledge for a homogeneous reality is that of science, 
the knowledge of a heterogeneous reality as such is to be found in the mystical thinking of primitives 
and in dreams: it is identical to the structure of the unconsious.” 
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 última caraterização do conceito. A heterogeneidade é incomensurável, e somente 

assim ela pode ser representada, Bataille argumenta: “Em resumo, comparada à vida 

cotidiana, a existência heterogênea pode ser representada como outra coisa, como 

incomensurável, carregando essas palavras com o valor positivo que elas têm na 

experiência afetiva.” (BATAILLE, 1979, p. 70, tradução nossa, grifos do autor.)31 É 

necessário agora falar sobre os tipos de heterogeneidade para Bataille e entrarmos 

no fascismo propriamente dito. 

 

4 O FASCISMO E SUA HETEROGENEIDADE  

 

 Neste texto em que estamos dedicando nossa atenção, Bataille apresenta 

uma bifurcação do heterogêneo. Se o heterogêneo é tudo aquilo que é excluído da 

sociedade homogênea, ou como excremento ou como transcendente, então é 

necessário afirmar que há duas heterogeneidades: uma “superior” associada a 

valores nobres, soberanos, e outra, “inferior”, associada ao vulgar, ao sujo, assim 

como nas religiões existe a pureza e a impureza. Por exemplo, no judaísmo, no 

islamismo, e no hinduísmo (entre outras religiões), o sangue menstrual é sagrado da 

mesma forma que os seus respectivos livros sagrados, porém impuro, oposto à 

pureza daqueles. A argumentação de Bataille é embasada na antropologia social e 

seus estudos:  

 

A noção da dualidade das formas sagradas é uma das conclusões conclusivas 

da antropologia social: essas formas devem ser distribuídas entre duas classes 

opostas: pura e impura. […] em certo sentido, há uma identidade de opostos entre 

glória e desânimo, entre formas exaltadas e imperativas (superiores) e formas 

empobrecidas (inferiores). Essa oposição divide todo o mundo heterogêneo e une 

as características já definidas da heterogeneidade como elemento fundamental. 

(BATAILLE, 1979, p. 72, tradução nossa, grifos do autor.)32 

                                                     
31“In summary, compared to everyday life, heterogeneous existence can be represented as something 
other, as incommensurate, by charging these words with the positive value they have in affective 
experience.”  
32“The notion of the duality of sacred forms is one of the conclusive findings of social anthropology: 
these forms must be distributed among two opposing classes: pure and impure. […] in a certain sense, 
there is an identity of opposites between glory and dejection, between exalted and imperative (higher) 
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 E  é  nesta  dualidade  que  possibilita  Bataille  afirmar  que  tanto  o  fascismo 

quanto a casta hindu dos dalits são heterogêneos. O fascismo é um exemplo da 

heterogeneidade superior, enquanto os dalits são uma heterogeneidade inferior. 

Ressaltemos o fato que Bataille não está usando tais termos de forma prescritiva ou 

de endosso, e sim descrevendo como são caracterizados tais fenômenos de acordo 

com categorias historicamente tidas como superiores/inferiores. E também 

lembremos que Bataille foi um antifascista convicto por toda sua vida:  

 

Obviamente, o uso das palavras superior, nobre, exaltado não implica endosso. 

Aqui, essas qualidades simplesmente designam que algo pertence a uma 

categoria historicamente definida como superior, nobre ou exaltada. (BATAILLE, 

1979, p.72, tradução nossa, grifos do autor.)33 

 

 O fascismo é um movimento heterogêneo, pois ele se apresenta como o anti-

establishment, o outsider. Figuras como Benito Mussolini e Adolf Hitler são figuras 

que exalam uma força diferente daquela presente nos políticos liberais que estão 

integrados à homogeneidade social e à sua realidade morna e abstrata; é uma força 

que os coloca acima dos humanos, dos partidos políticos, e até mesmo do próprio 

direito, Bataille afirma:  

 

Ao contrário dos políticos democráticos, que representam em diferentes países 

a banalidade inerente à sociedade homogênea, Mussolini e Hitler imediatamente 

se destacam como algo diferente. Quaisquer que sejam as emoções que sua 

existência real como agentes políticos da evolução provoque, é impossível 

ignorar a força que os situa acima dos homens, partidos e até leis: uma força que 

interrompe o curso regular das coisas, a homogeneidade pacífica mas exigente, 

impotente para se manter. (BATAILLE, 1979, p. 70, tradução nossa.)34 

                                                     
forms and impoverished (lower) forms. This opposition splits the whole of the heterogeneous world 
and joins the already defined characteristics of heterogeneity as a fundamental element.”  
33“Obviously, the use of the words higher, noble, exalted does not imply endorsement. Here these 
qualities simply designate that something belongs to a category historically defined as higher, noble, 
or exalted.”  
34“Opposed to democratic politicians, who represent in different countries the platitude inherent to 
homogeneous society, Mussolini and Hitler immediately stand out as something other. Whatever 
emotions their actual existence as political agents of evolution provokes, it is impossible to ignore the 
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 E o fascismo não é somente um exemplo de heterogeneidade, ele é também 

um exemplo de heterogeneidade superior, no sentido em que ele apela aos conceitos 

tidos como nobres pela sociedade, como por exemplo o conceito de “pátria”, de 

“família”, de “Deus”. A superioridade também se deve ao fato de os fascistas 

colocarem a autoridade como estando acima de qualquer cálculo utilitário, isto é, o 

fascismo não aceita questionamentos acerca da autoridade:  

 

A ação fascista heterogênea pertence a todo o conjunto de formas superiores. 

Faz apelo a sentimentos tradicionalmente definidos como exaltados e nobres e 

tende a constituir a autoridade como um princípio incondicional, situado acima 

de qualquer julgamento utilitário. (BATAILLE, 1979, p. 72, tradução nossa.)35 

 

 Como podemos definir o “superior” da heterogeneidade? Bataille associa o 

superior à figura do sádico, isto é, é superior aquele que tem poder sobre outros, 

como, por exemplo, o pai em relação aos filhos, o comandante para com sua tropa, o 

mestre para os seus servos, e assim por diante. O mestre justifica sua autoridade 

com base em conceitos transcendentais, como é o caso da teoria do direito divino 

dos reis, por exemplo, e por embasar sua autoridade em ideias elevadas, logo sua 

natureza é de um outro absoluto, ou seja, heterogêneo em virtude do irracionalismo 

de sua justificativa. Porém, isso não nega o fato de que o mestre é tão heterogêneo 

quanto o seu servo. A heterogeneidade do servo se deve às condições materiais que 

o colocam como sujo e intocável, enquanto que a heterogeneidade do mestre tem 

como objetivo eliminar a sujeira que é servo, tal é a relação entre a heterogeneidade 

superior para com a inferior: eliminação total:  

 

O simples fato de dominar os companheiros implica a heterogeneidade do 

mestre, na medida em que ele é o mestre: na medida em que ele se refere à sua 

natureza, à sua qualidade pessoal, como justificativa de sua autoridade, ele 

                                                     
force that situates them above men, parties, and even laws: a force that disrupts the regular course of 
things, the peaceful but fastidious homogeneity powerless to maintain itself.” 
35“Heterogeneous fascist action belongs to the entire set of higher forms. It makes an appeal to 
sentiments traditionally defined as exalted and noble and tends to constitute authority as an 
unconditional principle, situated above any utilitarian judgment.” (Ibid., p. 72, tradução nossa, grifos 
do autor.) 
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designa sua natureza como algo diferente, sem poder explicá-la racionalmente. 

[…] Se a natureza heterogênea do escravo é semelhante à da imundície à qual sua 

situação material o condena a viver, a do mestre é formada por um ato que exclui 

toda imundície: um ato puro na direção, mas sádico no formato. (BATAILLE, 1979, 

p. 73, tradução nossa.)36 

 

 Bataille afirma que o fascismo renova a junção entre poder militar e religioso 

que outrora constituía a autoridade do rei absolutista, com a única diferença sendo 

o fato que no fascismo o poderio militar é exercido por grupos paramilitares. O 

exército, para Bataille, também é uma organização de heterogeneidade superior, 

tendo em vista que é uma instituição caracterizada pela disciplina e hierarquia, 

porém o seu fundamento é a sanguinolência e carnificina. O que torna tal instituição 

nobre seria o uso dos uniformes: é isso que transforma um genocídio num ato de 

guerra “nobre”, “glorioso”. O pensador francês nota um movimento de negação 

dentro das tropas. Há um conflito entre o comandante e seus subordinados: estes 

veem sua natureza ser negada por aquele. De fato, os soldados tornam-se uma 

extensão do comandante, Bataille afirma, e se gera uma homogeneidade interna para 

a organização da tropa:  

 

Partindo de elementos informes e empobrecidos, o exército, sob o impulso 

imperativo, organiza-se e atinge internamente uma forma homogênea por conta 

da negação dirigida ao caráter desordenado de seus elementos: de fato, a massa 

que constitui o exército passa de um esgotado e a existência arruinada a uma 

ordem geométrica purificada, da ausência de forma à rigidez agressiva. Na 

verdade, essa massa negada deixou de ser ela mesma para se tornar 

afetivamente (“afetivamente” se refere aqui a comportamentos psicológicos 

simples, como ficar em posição de sentido ou marchar em marcha dupla) a coisa 

do chefe e como  uma  parte  do próprio  chefe.  (BATAILLE, 1979, p. 78,  tradução 

                                                     
36“The simple fact of dominating one's fellows implies the heterogeneity of the master, insofar as he 
is the master: to the extent that he refers to his nature, to his personal quality, as the justification of 
his authority, he designates his nature as something other, without being able to account for it 
rationally. [...] If the heterogeneous nature of the slave is akin to that of the filth to which his material 
situation condemns him to live, that of the master is formed by an act excluding all filth: an act pure in 
direction but sadistic in form.”  
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 nossa, grifos do autor.)37 

 

 Entretanto, para fundar um poder e mantê-lo não basta a força militar, é 

necessário haver também a força religiosa, que é, para Bataille, o fundamento da 

autoridade social como um todo, e um exemplo de como a religião fundamenta a 

sociedade seria a doutrina do direito divino dos reis, e a própria noção de 

hereditariedade do trono:  

 

Na medida em que é possível formular um julgamento válido sobre o passado 

distante da humanidade, parece bastante claro que a religião – não o exército – 

é a fonte da autoridade social. Além disso, a introdução da hereditariedade marca 

regularmente a predominância de uma forma religiosa de poder. (BATAILLE, 

1979, p. 79, tradução nossa)38 

 

 De acordo com Bataille, o fascismo se constrói a partir deste fundamento que 

é militar e religioso ao mesmo tempo, e mesmo sendo distintos eles não podem ser 

separados de dentro da organização fascista: “O poder fascista é caracterizado por 

uma base religiosa e militar, na qual esses dois elementos habitualmente distintos 

não podem ser separados.” (BATAILLE, 1979, p. 81, tradução nossa)39, porém, o que 

predomina é o aspecto militar do fascismo. A relação do duce ou do führer para com 

seus partidários é a mesma relação que um comandante tem com suas tropas: o 

líder fascista atraí os afetos revolucionários da massa para então negá-los: “A 

presença imperativa do líder equivale a uma negação da efervescência 

revolucionária fundamental que ele explora;” (BATAILLE, 1979, p. 81, tradução 

                                                     
37 “Starting with formless and impoverished elements, the army, under the imperative impulse, 
becomes organized and internally achieves a homogeneous form on account of the negation directed 
at the disordered character of its elements: in fact, the mass that constitutes the army passes from a 
depleted and ruined existence to a purified geometric order, from formlessness to aggressive rigidity. 
In actuality, this negated mass has ceased to be itself in order to become affectively (“affectively” 
refers here to simple psychological behaviors, such as standing at attention or marching double-time) 
the chief's thing and like a part of the chief himself.” 
38“To the extent that it is possible to formulate a valid judgment about the distant past of mankind, it 
seems fairly clear that religion - not the army - is the source of social authority. Furthermore, the 
introduction of heredity regularly marks the predominance of a religious form of power:” 
39“fascist power is characterized by a foundation that is both religious and military, in which these two 
habitually distinct elements cannot be separated.” 
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nossa) 40 . Este domínio interno dentro do partido fascista implica um certo 

comprometimento, um meio-termo, entre sociedade e Estado, conforme fala Bataille:  

 

Mas esta dominação interna não está diretamente subordinada a atos de guerra 

reais ou possíveis: ela se apresenta essencialmente como o meio termo de uma 

dominação externa da sociedade e do Estado, como o meio termo de um valor 

imperativo total. Assim, qualidades características das duas dominações 

(interna e externa, militar e religiosa) estão simultaneamente implícitas: 

qualidades derivadas da homogeneidade introjetada, como dever, disciplina e 

obediência, e qualidades derivadas da heterogeneidade essencial: violência 

imperativa e posicionamento do chefe como o objeto transcendente da 

afetividade coletiva. (BATAILLE, 1979, p. 81, tradução nossa)41 

 

 Ou seja, o fascismo trai sua própria soberania: o fascismo seria, então, uma 

aliança do heterogêneo com o homogêneo. Mas o que dá a tônica afetiva ao 

fascismo é seu caráter religioso, e é isso que distingue seus militantes dos meros 

soldados: o chefe, seria representação material da nação. E não somente isso – o 

fato do líder encarnar a nação também implica que seus seguidores devam agir como 

se em êxtase em sua presença:  

 

O chefe como tal é, de fato, apenas a emanação de um princípio que não é outro 

senão o da gloriosa existência de uma nação elevada ao valor de uma força 

divina (que, substituindo qualquer outra consideração concebível, exige não 

apenas paixão, mas êxtase de seus participantes). (BATAILLE, 1979, p. 81, 

tradução nossa)42 

 

                                                     
40“The imperative presence of the leader amounts to a negation of the fundamental revolutionary 
effervescence that he taps;” 
41“But this internal domination is not directly subordinated to real or possible acts of war: it essentially 
poses itself as the middle term of an external domination of society and of the State, as the middle 
term of a total imperative value. Thus, qualities characteristicof the two dominations (internal and 
external, military and religious) are simultaneously implied: qualities derived from the introjected 
homogeneity, such as duty, discipline and obedience, and qualities derived from the essential 
heterogegeity: imperative violence and the positioning of the chief as the transcendent object of 
collective affectivity.” 
42“The chief as such is in fact only the emanation of a principle which is none other than that of the 
glorious existence of a nation raised to the value of a divine force (which, superseding every other 
conceivable consideration, demands not only passion but ecstasy from its participants) ” 
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 Voltemos um pouco. Lembremos da seção acerca da homogeneidade: afirmamos 

que a homogeneidade tende a excluir tudo que é heterogêneo, porém, dada a sua fraqueza, 

a sua dificuldade de ser autossuficiente, a sociedade homogênea precisa recorrer a 

elementos heterogêneos soberanos para excluir a sujeira da heterogeneidade inferior e, 

também, associar-se com forças superiores. Lembremos da etimologia da palavra 

“fascismo”. Ela vem do “fasces”, que era uma arma que significava a união, ou seja, o 

fascismo é colaboracionista. Conforme Fernando Scheibe afirma, acerca da crítica ao 

fascismo realizada por Bataille:  

 

ele [o fascismo] representa justamente uma solução de compromisso, uma 

aliança entre a parte homogênea da sociedade e o pólo alto – soberano – da 

parte heterogênea contra os elementos baixos – os únicos irredutivelmente 

heterogêneos – desta. (SCHEIBE, 2004, p. 32.)  

 

 Um exemplo concreto deste caráter colaboracionista, conciliatório, seria a 

forma como, historicamente, grupos burgueses fizeram aliança com grupos 

fascistas e militares para impedir supostas “ameças comunistas”, como no caso da 

Itália e da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial:  

 

De fato, como regra, a sociedade homogênea exclui todo elemento heterogêneo, 

imundo ou nobre; as modalidades da operação variam tanto quanto a natureza 

de cada elemento excluído. Para uma sociedade homogênea, apenas a rejeição 

de formas empobrecidas tem um valor fundamental constante (de modo que o 

menor recurso às reservas de energia representadas por essas formas requer 

uma operação tão perigosa quanto a subversão); mas, dado que o ato de excluir 

formas empobrecidas associa necessariamente formas homogêneas a formas 

imperativas, estas não podem mais ser pura e simplesmente rejeitadas. Para 

combater os elementos mais incompatíveis, a sociedade homogênea usa forças 

imperativas flutuantes; e, quando deve escolher o próprio objeto de sua atividade 

(a existência em si mesma a serviço do qual deve necessariamente se colocar) 

do domínio que excluiu, a escolha recai inevitavelmente sobre as forças que já se 

mostraram mais eficazes.(BATAILLE, 1979, p. 74, tradução nossa.)43 

                                                     
43“In fact, as a rule, homogeneous society excludes every heterogeneous element, whether filthy or 
noble; the modalities of the operation vary as much as the nature of each excluded element. For 
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 Bataille se pergunta como o fascismo acopla setores da população humilde 

de trabalhadores (e, de fato, Bataille afirma que essa proximidade do fascismo com 

as classes empobrecidas é algo que distingue-o das realezas clássicas). A resposta 

para esta charada se dá na organização militar do movimento fascista. Como vimos 

anteriormente, os ideais de disciplina e respeito à hierarquia dentro do exército levam 

a uma negação da própria natureza do soldado. O mesmo se repete dentro da 

organização da milícia fascista: o líder fascista se apresenta como a solução aos 

problemas de todos, como se fosse “gente como a gente”:  

 

Aqui, o tipo específico de unificação é, na verdade, derivado da afetividade 

propriamente militar, o que quer dizer que os elementos representativos das 

classes exploradas só foram incluídos no processo afetivo pela negação de sua 

própria natureza (assim como a natureza social de um recruta negado por meio 

de uniformes e desfiles). Este processo que mescla as diferentes formações 

sociais de baixo para cima deve ser entendido como um processo fundamental 

cujo esquema se dá necessariamente na própria formação do chefe, que tira seu 

sentido profundo do fato de ter compartilhado a vida abatida e empobrecida do 

proletariado. (BATAILLE, 1979, p. 82, tradução nossa).44 

 

 Ao interpretar este texto de Bataille, Habermas afirma que o regime fascista é 

caracterizado pela mescla do homogêneo com o heterogêneo. Haveria, portanto, de 

um lado os valores homogêneos centrados no funcionamento da sociedade do 

trabalho: pragmaticidade, obediência e o respeito pela ordem. De outro lado teríamos 

                                                     
homogeneous society, only the rejection of impoverished forms has a constant fundamental value 
(such that the least recourse to the reserves of energy represented by these forms requires an 
operation as dangerous as subversion); but, given that the act of excluding impoverished forms 
necessarily associates homogeneous forms with imperative forms, the latter can no longer be purely 
and simply rejected. To combat the elements most incompatible with it, homogeneous society uses 
free-floating imperative forces; and, when it must choose the very object of its activity (the existence 
for itself in the service of which it must necessarily place itself) from the domain that it has excluded, 
the choice inevitably falls on those forces which have already proved most effective.” 
44“Here the specific type of unification is actually derived from properly military affectivity, which is to 
say that the representative elements of the exploited classes have been included in the affective 
process only through the negation of their own nature (just as the social nature of a recruitis negated 
by means of uniforms and parades). This process which blends the different social formations from 
the bottom up must be understood as a fundamental process whose scheme is necessarily given in 
the very formation of the chief, who derives his profound meaning from the fact of having shared the 
dejected and impoverished life of the proletariat.” 
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os valores heterogêneos soberanos, mais notoriamente a agitação das massas e a 

aura de autoridade do líder fascista. Portanto, assevera Habermas, o Estado fascista 

é a estatização da soberania:  

 

Na dominação fascista mesclam-se elementos homogêneos e heterogêneos de 

um modo novo: por um lado, a operacionalidade, a disciplina e o amor à ordem, 

qualidades que pertencem às exigências funcionais da sociedade homogênea, e o 

êxtase das massas e a autoridade do líder, que revelam um reflexo da verdadeira 

soberania. O Estado fascista possibilita a unidade total dos elementos 

heterogêneos como os homogêneos; é a soberania estatizada. (HABERMAS, 2000, 

p. 307.) 

 

 Pode-se levar a pensar que a heterogeneidade inferior tem um papel passivo 

dentro dessa esquemática, porém, Bataille afirma que no momento em que as 

massas pertencentes a este tipo de heterogeneidade entram em ebulição motivada 

pela revolta contra a homogeneidade das formas jurídicas e a heterogeneidade 

soberana ocorre uma espécie de – em termos marxistas – “consciência de classe”, 

ou seja, as formas de vida pertencentes à heterogeneidade servil precisam ter 

consciência de sua capacidade revolucionária. Eles formam, então, a 

heterogeneidade subversiva. Subversiva no sentido de fazer com que aquilo tido por 

baixo esteja no topo, e aquilo no topo caía. Tal heterogeneidade não é composta 

apenas pelo proletariado consciente, Bataille vai além, a subversão é condição 

necessária para a formação de sujeitos conscientes de classe:  

 

É até possível dizer que tal ponto de concentração existe em um sentido anterior 

à formação do que deve ser chamado de "proletariado consciente": a descrição 

geral da região heterogênea na verdade implica que ela seja posta como um 

elemento constitutivo da estrutura de um todo que inclui não apenas formas 

imperativas e empobrecidas, mas também formas subversivas. Essas formas 

subversivas não são senão as formas inferiores transformadas com vistas à luta 

contra as formas soberanas. A necessidade inerente às formas subversivas 

requer que o que é baixo se torne alto, que o que é alto se torne baixo; este é o 
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requisito em que a natureza da subversão é expressa. (BATAILLE, 1979, p. 85, 

tradução nossa.)45 

 

 Entretanto, Bataille concede que com o fim das monarquias e o advento das 

sociedades liberais as massas não ficam instantaneamente atraídas à subversão, o 

que pode dar força a movimentos profundamente reacionários. Então pode muito 

bem ocorrer de haverem duas heterogeneidades se combatendo assim que a 

homogeneidade dar sinais de fragilidade. De fato, Bataille afirma que se houver um 

embate entre movimentos fascista contra um socialista, o fascismo tende a vencer, 

pois a burguesia e pequena burguesia desassociadas da homogeneidade terão mais 

peso no resultado do embate:  

 

Mas, a menos que seja possível restabelecer a homogeneidade interrompida, é 

evidente que a simples formação de uma situação dessa ordem determina 

antecipadamente seu próprio resultado: um aumento nessa efervescência é 

acompanhado por um aumento proporcional na importância dos elementos 

dissociados (burguesa e pequeno-burguesa) em comparação com os elementos 

que nunca haviam sido integrados (proletariado). Assim, as chances de uma 

revolução da classe trabalhadora, uma subversão libertadora da sociedade 

desaparecem na medida em que as possibilidades revolucionárias são 

afirmadas.(BATAILLE, 1979, p. 86-87, tradução nossa.)46 

 

 Apesar desta conclusão um tanto quanto pessimista sobre as vitórias do 

fascismo, Bataille afirma que é importante conhecer os movimentos da sociedade de 

atração e repulsão para utilizar como uma arma para impedir a ascensão desses 

                                                     
45“It is even possible to say that such a point of concentration exists in a sense prior to the formation 
of what must be called the ‘conscious proletariat’: The general description of the heterogeneous region 
actually implies that it be posited as a constitutive element of the structure of a whole that includes 
not only imperative forms and impoverished forms but also subversive forms. These subversive forms 
are none other than the lower forms transformed with a view to the struggle against the sovereign 
forms. The necessity inherent to subversive forms requires that what is low become high, that what is 
high become low; this is the requirement in which the nature of subversion is expressed.” 
46“But, unless it is possible to reestablish the disrupted homogeneity, it is evident that the simple 
formation of a situation of this order dictates its own outcome in advance: an increase in this 
effervescence is accompanied by a proportionate increase in the importance of the dissociated 
elements (bourgeois and petty bourgeois) as compared to that of the elements that had never been 
integrated (proletariat). Thus the chances for a working class revolution, a liberating subversion of 
society disappear to the extent that revolutionary possibilities are affirmed.” 
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movimentos fascistas, pois não basta utilizar da moral e do idealismo para combatê-

lo. Além do mais, Bataille afirma que a oposição não é entre fascismo e comunismo, 

e sim entre formas radicalmente imperativas e formas subversivas que buscam a 

emancipação humana:  

 

Um sistema de conhecimento que permita a antecipação das reações sociais 

afetivas que atravessam a superestrutura e talvez até, até certo ponto, acabem 

com ela, deve ser desenvolvido a partir de uma dessas possibilidades. O fato do 

fascismo, que pôs em questão a própria existência de um movimento operário, 

demonstra claramente o que se pode esperar de um recurso oportuno a forças 

afetivas despertadas. Diferentemente da situação durante o período do 

socialismo utópico, a moral e o idealismo não são mais as questões hoje do que 

as formas fascistas. Em vez disso, uma compreensão organizada dos 

movimentos da sociedade, de atração e repulsa, se apresenta como uma arma —

neste momento em que uma vasta convulsão se opõe, não tanto fascismo ao 

comunismo, mas formas imperativas radicais à profunda subversão que 

continua a perseguir. a emancipação das vidas humanas. (BATAILLE, 1979, p. 87, 

tradução nossa.)47 

 

CONCLUSÃO 
 

 Começamos nosso trajeto apresentando o que seria a homogeneidade social 

para Bataille. A resposta é que é aquilo que é oriundo da produção econômica, 

representado pelo setor da sociedade dono dos meios de produção. A 

homogeneidade social busca reduzir tudo à medida comum do dinheiro, fazendo 

com que apenas o útil seja valorizado. O homem deixa de existir para si. A 

homogeneidade social, no entanto, não é o único lado da sociedade: há também um 

                                                     
47“A system of knowledge that permits the anticipation of the affective social reactions that traverse 
the superstructure and perhaps even, to a certain extent, do away with it, must be developed from one 
of these possibilities. The fact of fascism, which has thrown the very existence of a workers' movement 
into question, clearly demonstrates what can be expected from a timely recourse to reawakened 
affective forces. Unlike the situation duringthe period of utopian socialism, morality and idealism are 
no more the questions today than they are in fascist forms. Rather, an organized understanding of the 
movements in society, of attraction and repulsion, starklypresents itself as a weapon — at this moment 
when a vast convulsion opposes, not so much fascism to communism, but radical imperative forms 
to the deep subversion which continues to pursue the emacipation of human lives.” 
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lado marginalizado, que se conecta a tudo aquilo tido por improdutivo. Este lado 

marginal é a heterogeneidade, que é inerentemente indefinível. Sua realidade é tal 

qual um choque, ao contrário da realidade morna da homogeneidade, e ela possui 

duas distinções internas: a heterogeneidade superior e a inferior.  

 Na heterogeneidade superior temos tudo que é considerado como 

transcendental e nobre, ao passo que na heterogeneidade inferior temos o que a 

sociedade tem como lixo. Por isso que Bataille pode afirmar que tanto o fascismo 

quanto as castas empobrecidas indianas são heterogêneas: ambos estão longe do 

sistema de utilidade da sociedade homogênea. A natureza do fascismo é similar à 

natureza da monarquia: há uma união de poderes militar com o poder religioso. O 

fascismo é organizado internamente como um exército, tendo como capitão o seu 

líder, que nega a natureza da sua tropa de militantes. A natureza do líder fascista é 

uma natureza religiosa, pois ele se apresenta como se fosse a encarnação material 

da grandeza de sua nação.  

 A junção dos poderes religiosos com o militar não pode ser separada, e isso 

implica que o fascismo apresenta princípios tanto do reino homogêneo quanto do 

heterogêneo. O fascismo trai a sua soberania ao tomar posse do Estado liberal e usá-

lo para reorganizar a sociedade. De fato, o fascismo é utilizado pelas forças 

homogêneas como um meio de exterminar as forças heterogêneas que buscam 

realizar uma subversão da ordem da sociedade: podemos ver isso na prática quando 

nos lembramos dos apoios financeiros a movimentos de extrema-direita.  

 Georges Bataille escreveu este texto em 1933, no contexto da crise das 

democracias liberais europeias e da ascensão do fascismo. Podemos dizer que a 

situação em que ele vivia é um tanto quanto similar quanto a nossa, pois vemos uma 

crise da sociedade liberal, e uma ascensão da extrema-direita em todo o mundo. 

Vemos candidatos e partidos que se apresentam como anti-establishment, 

outsiders, mesmo sendo financiados por grandes setores empresariais. Partidos 

estes que possuem líderes que se apresentam com uma aura religiosa, com uma 

força hipnotizadora para as massas, organizando-se tal qual um exército (inclusive 

utilizando linguajar militar!) preparado a matar e morrer pelo líder, exatamente igual 

ao fenômeno descrito por Bataille em seu texto. Por isso a importância do estudo do 
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movimento das forças heterogêneas de uma sociedade e de uma análise psicológica 

da mesma. É necessário uma heterologia. 

.  
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Felipe Lazzari da Silveira1 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nacionalismo exacerbado, racismo, xenofobia, machismo, violência policial, 

ódio da política e dos que pensam diferente, negação da ciência, desprezo pelos 

princípios democráticos, são traços que definem o Brasil na segunda metade do 

século XXI. Inegavelmente, muitos deles sempre estiveram presentes. O que causa 

inquietação neste momento é a radicalização e a nitidez com que eles se 

apresentam. 

 Seguidamente, presenciamos situações que nos autorizam a pensar que 

todos os limites civilizatórios estabelecidos pelas democracias do pós-Segunda 

Guerra estão prestes a serem dissolvidos. Chegamos a um ponto em que alguns 

governantes e uma considerável parcela sociedade brasileira usam da perversidade 

sem nenhum tipo de constrangimento, em algumas oportunidades, inclusive, 

alegando estarem exercendo o direito de liberdade de expressão. Não existe diálogo, 

e nem poderia. Nesse panorama, não faltam justificativas e argumentos lastreados 

pelas retóricas conspiratórias e de ódio fabricadas pelas novas direitas fascistóides. 

 Ao não tratar do legado do colonialismo, da escravidão e das ditaduras, a 

sociedade brasileira não rompeu com as mais nefastas características de seu 

passado. Consequentemente, diante do agravamento das crises e da exclusão 

provocadas pelo neoliberalismo, nem mesmo os bons ventos da redemocratização - 

uma transição “lenta, gradual e segura”, em outras palavras, pactuada e controlada 

pelos mesmos militares que comandavam o país naquele período (MEZAROBBA, 

2006) - e o aumento do acesso aos bens de consumo mediante a facilitação do 

crédito foram suficientes para inibirem as pulsões autoritárias. 

                                                     
1 Doutor e Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS. Professor do Curso de Direito da Universidade 
Católica de Pelotas – UCPel. 
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 Apesar do senso comum de que estamos vivendo um momento marcado por 

uma simples polarização política, é urgente perceber que é com o fascismo que 

estamos lidando. Conforme demonstraremos ao longo do escrito, o fascismo não é 

adstrito ao seu formato histórico, isto é, aos regimes autoritários ou totalitários do 

início do século passado. Ele é um traço constitutivo das democracias liberais 

capitalistas, um desejo produzido socialmente através da exploração dos afetos 

gerados pelos problemas imanentes ao modo de vida que as caracterizam, e que 

pode se manifestar com menor ou maior intensidade, nesse último caso, refletindo 

no campo político-governamental (DELEUZE; GUATTARI, 2011, 2012).  

 O que há de novo, agora, é que o desejo pelo fascismo vem sendo produzido e 

intensificado por um tipo de propaganda imensamente mais eficiente do que a 

utilizada no passado. Hodiernamente, a propaganda fascista vem sendo 

disseminada via internet (LAZZARATO, 2019), mediante a utilização das tecnologias 

algorítmicas de processamento em big data que possibilitam não apenas o 

direcionamento da propagada ao seu público-alvo, mas, também, a modulação 

psicológica, recurso que superou a manipulação, técnica utilizada pelos velhos 

veículos de comunicação para produzir subjetividades (CASSINO, 2018).  

 O caso brasileiro repercute uma tendência que, com menor ou maior força, 

desde a segunda década deste século vem se apresentando em diversas regiões do 

Ocidente (DA EMPOLI, 2020). Resguardadas as peculiaridades de cada país, a 

dinâmica do avanço fascista é muito parecida: o modo de vida capitalista neoliberal 

enseja graves problemas sociais, situações que geram desconfianças, sofrimentos 

e ressentimentos, e, em seguida, aparecem populistas alinhados à quimera fascista 

culpando a democracia e propondo soluções fáceis e pragmáticas a serem 

implementadas a qualquer custo (BROWN, 2019; CASTELLS, 2018; HUR, 2019; 

MOUNK, 2019). No que concerne ao objeto do presente artigo, interessa destacar que 

todos eles são habilidosos em disseminar suas ideias na internet e afirmam o 

compromisso com as reformas e medidas neoliberais. Não por acaso, Maurizio 

Lazzarato (2019, p. 104) irá sustentar que “o novo fascismo é um ciberfascismo”. 

 Em face do exposto, problematizaremos a propaganda fascista e o papel que 

desempenha na conjuntura atual, na fase mais aguda do neoliberalismo, tendo como 

objetivo verificar em que medida e de que modo ela vem contribuindo para a 
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intensificação do fascismo. Tal esforço será empreendido de acordo com preceitos 

do método histórico-filosófico, mediante revisão bibliográfica interdisciplinar sobre 

o tema, e organizado em três tópicos, nos quais analisaremos, respectivamente, a 

recorrência do fascismo no contexto neoliberal, os aspectos estruturais e funcionais 

da propaganda fascista, e a sua utilização pelas novas direitas no contexto das 

tecnologias algorítmicas online.  

  

2 AGRURAS DO NEOLIBERALISMO: O FASCISMO PARA ALÉM DOS LIMITES 

HISTÓRICOS 

 
 O Brasil é um locus privilegiado para se observar a escalada fascista que 

ameaça diversas democracias ao redor do mundo. No campo político-

governamental, especialmente na esfera federal, inúmeras características remetem 

aos regimes fascistas da primeira metade do século XX. O nacionalismo exacerbado, 

o racismo, a xenofobia (especialmente quando os imigrantes são negros e/ou 

oriundos de países mais pobres), o ódio às minorias e aos que têm posição política 

diferente, a disposição para a violência, apesar dos subterfúgios retóricos utilizados 

para escamoteá-los, são manifestos nas ações e omissões do governo brasileiro.  

 É importante ponderar que, do mesmo modo como Benito Mussolini (o Duce 

do Fascismo italiano), e muitos outros líderes fascistas e populistas de direita, Jair 

Messias Bolsonaro chegou ao poder pela via democrática, isto é, pelas eleições 

diretas. Mais de 57 milhões de brasileiros (aproximadamente 55% dos votos válidos) 

votaram no maior expoente da extrema direta brasileira, ainda que não tenha 

apresentado nenhuma proposta concreta de governo. Em sua campanha, Bolsonaro 

limitou-se a atacar seus adversários e minorias, a homenagear os militares que 

comandaram o país durante a última ditadura, e a prometer restaurar o patriotismo 

e a fé cristã.  

 No que tange à economia, tema que despertava muita preocupação às 

vésperas das eleições de 2018, o “Mito” transferiu a responsabilidade para o 

economista Paulo Guedes que, após a vitória nas urnas, assumiu a pasta da 

Economia.Esse é um dado importantíssimo, pois a presença de Guedes, tributário do 

pensamento econômico liberal gestado pela Escola de Chicago, fez com que grande 
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parte do establishment deixasse de apoiar os candidatos dos partidos de centro-

direita tradicionais para apostar na nova extrema direita, que já contava com o apoio 

de alguns setores conservadores. Esse detalhe desnuda uma questão nevrálgica e 

que merece destaque em qualquer análise do fascismo na conjuntura atual: a 

compatibilidade entre a famigerada liberdade econômica, pilar da doutrina neoliberal, 

e os autoritarismos.  

Essa compatibilidade, extremamente evidente no caso brasileiro, já foi 

investigada por muitos estudiosos, dentre eles, Grégoire Chamayou (2020, pp. 321 

ss.). Em sua genealogia do liberalismo autoritário, o pesquisador esmiuçou o 

processo de desenvolvimento da doutrina neoliberal, demonstrando que seus 

preceitos foram gestados para atender exclusivamente aos interesses das grandes 

empresas que detinham o controle do mercado. Além disso, seu trabalho revelou que 

os neoliberais, desde o início, esmeraram-se em fustigar o regime democrático, 

acusando-o de ser ingovernável por criar expectativas quanto ao atendimento das 

demandas de diversos grupos sociais, sobretudo dos trabalhadores. Na visão dos 

neoliberais, a participação política popular e os direitos sociais dela resultantes 

seriam entraves à desregulamentação do mercado e ao “desenvolvimento 

econômico”, entendido como aumento da produção e dos lucros dos empresários   

Reforçando a hipótese de que o liberalismo econômico harmoniza-se 

perfeitamente com os autoritarismos, Chamayou (2020, p. 321 e ss.) recordou dois 

fatos históricos relevantes, das visitas realizadas pelos economistas Friedrich 

August Von Hayek e Milton Friedman ao Chile durante a ditadura de Pinochet. Nessas 

oportunidades, os dois maiores artífices do pensamento neoliberal teceram elogios 

às medidas econômicas liberais implementadas pelo ditador e relativizaram o 

despotismo de seu regime, chegando a afirmar que as ditaduras poderiam ser 

necessárias para promover a transição de democracias socialistas para regimes 

liberais nos quais todos teriam suas liberdades e necessidades efetivamente 

asseguradas. É importante pontuar que tais manifestações foram coerentes com as 

ideias defendidas por esses economistas em suas obras (FRIEDMAN, 1984; VON 

HAYEK, 1961, 2010). 

Considerando que o projeto neoliberal foi implementado pela primeira vez no 

plano político-governamental em um regime ditatorial sanguinário que violou 



 

 

 
 

Felipe Lazzari da Silveira | 161 

 

direitos humanos e suprimiu liberdades políticas e direitos sociais, bem como que o 

liberalismo econômico exercido no mercado propicia o recrudescimento dos 

autoritarismos privados, já que submete os indivíduos que não detém poderes 

econômicos ou de barganha nas relações de trabalho a diversos tipos de coerções, 

acentuando, assim, as desigualdades sociais (CHAMAYOU, 2020, p. 392) - 

compreendidas pelos neoliberais como inevitáveis e essenciais para fomentar a 

concorrência (LAZZARATO, 2011, pp. 18-50) -, sua proximidade com o fascismo não 

deve ser negligenciada. Nessa esteira, Franz Hinkelammert (2018, p. 158) alertou que 

o neoliberalismo é “descendente legítimo do pensamento fascista”, dado que, 

mesmo que não ostente - ou dissimule - alguns elementos estéticos que 

caracterizaram o fascismo, “compartilha a mesma espiritualidade”. 

 Para compreender o fascismo e sua intensificação no contexto atual, é 

fundamental perceber, primeiramente, que o fenômeno não se restringe à sua 

dimensão histórica. Por mais que suas ideias-forças tenham se consubstanciado 

com mais concretude e transparência na forma de um movimento de massas 

organizado, que acabou se tornando um regime político militarizado, marcado por 

liturgias e simbologias muito peculiares, em uma região e em um período histórico 

bem definidos (DE FELICE, 2012; MARIÁTEGUI, 2016; MILZA; BERSTEIN, 2009), o 

fascismo escapa dos limites impostos pelos marcos históricos. Não se deve 

descurar da importância das análises que têm como enfoque o Fascismo histórico, 

uma vez que ele influenciou sobremaneira o desenvolvimento do campo político-

governamental em muitos países ocidentais, dentre eles o Brasil. Como bem 

assinalou Robert O. Paxton (2007, pp. 13-46), o Fascismo na forma de um regime 

apoiado em um “sistema de pensamento subordinado a um projeto de 

transformação do mundo” foi a maior “inovação política” do século XX. Desse modo, 

é sempre relevante problematizar, por exemplo, seu legado nas esferas do trabalho, 

do direito, da economia, da segurança pública, etc. 

O Fascismo histórico foi interpretado de diversas maneiras. Porém, as 

dissonâncias interpretativas devem ser encaradas com naturalidade, tendo em vista 

que, além das singularidades ideológicas que guiaram os trabalhos dos estudiosos, 

o fenômeno foi excessivamente abstruso, impossível de ser examinado em seu todo 

ou por uma única área do conhecimento. No entanto, quando analisadas em 
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conjunto, as interpretações mais acuradas complementam-se e possibilitam uma 

visão privilegiada daquele contexto. Conforme esclareceu Alessandra Tarquini 

(2016. pp. 13-14), as principais correntes interpretativas do Fascismo foram três: a 

liberal, a radical e a marxista. A liberal descreveu o fascismo como uma espécie de 

degeneração moral, cujo principal sintoma seria a irracionalidade, enquanto a radical 

percebeu o fenômeno como um movimento circunscrito à Itália, mais precisamente 

como uma consequência dos problemas enfrentados pelo país desde o final do 

século XIX. A marxista, caracterizada pela heterogeneidade, por sua vez, explicou o 

fascismo como sendo um movimento resultante da luta de classes que teve como 

objetivo interromper o avanço do proletariado para salvar os intereses do capital. 

Uma das mais importantes interpretações é a que foi desenvolvida por 

Wilhelm Reich (1974) ainda na década de 1930 e que está eternizada na obra 

“Psicologia de Massas do Fascismo”.  Pelas lentes da psicanálise, ele descreveu o 

fascismo como um fenômeno psicológico muitíssimo complexo, produto do mal-

estar causado pelas crises do capitalismo nas sociedades industrializadas. No seu 

entender, as massas não teriam sido ludibriadas, mas desejado o Fascismo por uma 

série de fatores, dentre eles, a grande habilidade de seus líderes em fabricar ilusões 

capazes de permitir a manipulação de seus sentimentos. No que diz respeito ao 

objeto do presente escrito, que é a propaganda fascista, é oportuno lembrar da 

constatação de Reich ao tratar do caso italiano, na direção de que os fascistas teriam 

logrado êxito em chegar ao poder por serem muito competentes em canalizar as 

angústias e os temores da população (REICH, 1974). Nesse sentido, é necessário 

assinalar que esse processo de produção e cooptação de sentimentos foi 

empreendido através da difusão de uma grande quantidade de propaganda nos 

meios de comunicação disponíveis naquela quadra histórica - cinema, rádios, jornais 

impressos, folhetins e panfletos (MILZA; BERSTEIN, 2009). 

O trabalho de Reich é um marco importante pois permitiu pensar o fascismo 

para além dos regimes políticos surgidos na Europa na primeira metade do século 

passado. Foi partindo da observação do psicanalista alemão de que as massas 

teriam desejado o fascismo em determinado momento e em determinadas 

circunstâncias, que Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011, pp. 99-101) desenvolveram 

sua teoria sobre o fascismo, trazendo a lume subsídios chaves para a compreensão 
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do fenômeno em sua complexidade e de sua intensificação na conjuntura atual. Os 

pensadores franceses também superaram as interpretações que reduziam o 

fascismo à condição de uma ideologia política autoritária imposta verticalmente em 

um determinado período. Todavia, diferentemente de Reich, que entendia o desejo 

pelo fascismo como sendo fruto de uma operação intrapsíquica negativa vinculada 

ao sadismo ou às inibições sexuais, eles afirmaram o caráter positivo desse desejo, 

indicando que ele é socialmente produzido.  Sob essa perspectiva, o fascismo não 

é mero resultado de uma ideologia, da alienação ou das repressões intermediadas 

pela família, nos termos da tríade edipiana de Freud, mas produzido no plano 

psíquico por meio do agenciamento dos sofrimentos e ressentimentos ensejados 

pelo modo de vida que caracteriza as democracias capitalistas. É que, ao mesmo 

tempo em que cria as subjetividades necessárias à produção e ao lucro, o 

capitalismo, em razão dos problemas e conflitos que lhe são inerentes, estimula 

inseguranças, medos e ressentimentos passíveis de serem agenciados e convertidos 

em desejo pelo fascismo (DELEUZE; GUATTARI, 2011, pp. 46-47 e 141-142). 

Seguindo a trilha de Deleuze e Guattari, Domenico Uhng Hur (2019, pp. 110-

113 e p. 116) esclareceu que o capitalismo na forma neoliberal, orientada pelo 

diagrama do rendimento (no qual “o corpo e a psique passam a ser apreendidos 

como altamente rentáveis”), motiva as angústias e ressentimentos que tornam o 

ambiente favorável ao fascismo porque estabelece uma subjetividade individualista 

e competitiva que conduz o indivíduo ao isolamento social e afetivo, e ainda mobiliza 

todos os afetos em prol do aumento da produção, provocando um nível de 

esgotamento que, não raras vezes, é suportável somente com o uso abusivo de 

psicofármacos. 

Deve-se esclarecer que, de acordo com a teoria deleuze-guattariana, todas as 

sociedades e indivíduos são atravessados ao mesmo tempo por duas 

segmentaridades inter-relacionadas: uma molar, por característica binária, 

homogeneizante e marcada por referências mais rígidas, na qual figuram os objetos 

e os discursos que representam a realidade, e outra molecular, caracterizada pela 

flexibilidade e pela fluidez, que se refere ao plano dos sentimentos, do invisível, das 

intensidades, da produção dos desejos. E como “tudo é político”, essas 

segmentaridades são lastreadas pelo político em dois níveis que são inseparáveis, o 
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macropolítico e o micropolítico. No primeiro, operam as políticas do aparelho de 

Estado, enquanto no segundo, dão-se as micropolíticas dos afetos. Segundo Deleuze 

e Guattari (2012, p. 99-100-101), é no nível micropolítico que serão moldadas as 

percepções e os comportamentos (atitudes, posturas, etc.) dos indivíduos, e nele que 

será produzido o desejo pelo fascismo. É por essa potência micropolítica-molecular 

que, conforme alertaram os pensadores, “é muito fácil ser antifascista no nível molar, 

sem ver o fascista que nós mesmos somos, que entretemos e nutrimos, que 

estimamos com moléculas pessoais e coletivas”, e que o fascismo é tão perigoso. É 

também por causa dela que o fascismo sempre romperá os limites históricos 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 102). 

Em acanhadíssima síntese, pode-se deduzir que, o plano macropolítico, que 

corresponde ao nível molar, refere-se à “política instituída e estratificada, ao Estado, 

partidos políticos e conjuntos sociais instituídos (...) à concepção tradicional de 

política com suas categorias estabelecidas”, e que, o plano micropolítico, que 

corresponde ao nível molecular, diz respeito ao plano que abriga as relações de força 

que produzem as subjetividades, concepções de mundo, incluindo os agenciamentos 

e investimentos que produzem desejos, dentre eles o pelo fascismo, que poderá, 

obviamente, refletir no nível molar, mas também nas ações cotidianas, consumando-

se, por exemplo, no racismo, na xenofobia, no machismo, no ódio aos pobres, etc. 

(HUR, 2019, p. 41-42-143-144). 

A teoria deleuze-guattariana foi impecavelmente resumida por Michel 

Foucault no prefácio da edição estadunidense de “O Anti-Édipo”, publicada em 1977. 

Tornando ainda mais cristalina a hipótese que o fascismo é um traço constitutivo do 

modo de vida que caracteriza as democracias capitalistas, Foucault (1977) sublinhou 

que o fascismo não se resume à dimensão histórica, aos regimes autoritários do 

início do século XX, pois está no nível das condutas, dos espíritos, ou seja, da própria 

vida cotidiana, agindo como uma força “que nos faz gostar do poder, desejar essa 

coisa mesma que nos domina e explora”. 

Sendo o fascismo um desejo produzido no íntimo dos indivíduos, no plano 

micropolítico-molecular, um desejo que a depender de sua intensidade poderá 

influenciar o plano macropolítico-molecular, refletindo no Estado e nas instituições 

(HUR, 2019, p. 147), considerando ainda as particularidades da sociedade de massa, 
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principalmente os constantes avanços no campo da comunicação e da informação, 

não se deve negligenciar o papel da propaganda nessa axiomática.  

O caso do Brasil é exemplar em demonstrar que a propaganda (agora 

veiculada na internet via tecnologias algorítmicas) é um dispositivo elementar para 

a produção e a intensificação do fascismo. Se o ideário fascista atualmente tem 

espaço no plano político-governamental, é porque uma grande parcela da sociedade 

passou a desejá-lo (aqui, vale refletir sobre a colocação de Eliane Brum (2019. p. 

262): “Jair Bolsonaro é a encarnação de um fenômeno muito maior do que ele, do 

qual ele sabe tirar o máximo de proveito”), desdobramento que se tornou factível, 

obviamente, por força da conjuntura conturbada, dos problemas sociais, políticos e 

econômicos gerados pelo neoliberalismo, mas, principalmente, devido à eficiência da 

propaganda fascista, conforme analisaremos nos tópicos seguintes.  

 

3 A PROPAGANDA FASCISTA E AS NOVAS DIREITAS 

 

 A perspectiva deleuze-guattariana auxilia a perceber não apenas que o 

fascismo não é um fenômeno circunscrito ao seuformato histórico, ou seja, que ele 

é um desejo produzido mediante o agenciamento e a exploração dos afetos, mas 

também a compreender o papel desempenhado pela propaganda nesse processo. 

Com ela, torna-se menos complicado entender, por exemplo, uma das mais 

primorosas descrições do fascismo elaboradas até hoje, a do “Ur-Fascismo” 

(Fascismo Eterno), por Umberto Eco (2017, pp. 32 ss.), que igualmente desloca o 

fascismo dos limites temporais para defini-lo como um elemento presente em todas 

as sociedades, cuja intensificação dependeria da presença de algumas 

características que lhes são típicas.  

 A referência a Eco é crucial por sua precisão em delinear as características do 

fascismo e demonstrar que ele não foi obliterado pelas democracias do pós-

Segunda Guerra, e que nem poderia ter sido. Segundo o filósofo, tais características 

seriam o culto da tradição, a recusa da modernidade, o culto da ação pela ação, a não 

aceitação do dissenso e dos que têm posições políticas e visões de mundo 

diferentes, o racismo, o apelo às frustrações das classes médias, a preocupação 
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paranóica com supostos complôs, o nacionalismo xenófobo, a ideia de que a vida é 

uma guerra permanente e que o pacifismo com o inimigo é uma traição, o elitismo, o 

machismo, o populismo, e a utilização da “novilíngua”. Na concepção de Eco (2017, p. 

32 e SS), a presença de qualquer uma delas bastaria para abrolhar o que denominou 

de “nebulosa fascista”. Reconhecendo a complexidade do fenômeno, ele asseverou, 

ainda, que essas características não poderiam ser conglobadas em um único 

sistema, já que muitas delas mostravam-se contraditórias e também seriam 

intrínsecas a outros tipos de despotismo e fanatismo. Inegavelmente, os sinais 

detalhados por Eco estão muito presentes na conjuntura atual, capitaneada pelas 

novas extremas direitas. Sabemos o que eles significam. Portanto, resta identificar o 

principal instrumento utilizado para engendrá-los. 

 Partindo da premissa de que a propaganda exerceu uma função central na 

formação das subjetividades que guiaram as sociedades ocidentais desde o início 

do último século (CHOMSKY, 2013; ELLUL, 1973; LIPOVETSKY, 2009, 2015; 

MARCUSE, 2015), inclusive durante o fascismo histórico, cujos líderes foram 

competentes em utilizá-la para disseminar suas ideias, mentiras e manter a coesão 

entre seus apoiadores (BLINKHORN, 2009; FINCHELSTEIN, 2020; SALVEMINI, 2018; 

STANLEY, 2018; ZUNINO, 2013), a questão nuclear que norteará a problematização 

proposta neste tópico será o papel desempenhado pela propaganda fascista para a 

produção do desejo pelo fascismo e sua intensificação junto às massas. Tal esforço 

exprimirá a performance da propaganda fascista e fornecerá recursos importantes 

para que, no derradeiro tópico, possamos analisar a propaganda no contexto da 

internet. 

 Por conseguinte, é fundamental retomar os estudos de Theodor W. Adorno 

(2015a, 2015b, 2019) sobre a personalidade autoritária e a propaganda fascista. Na 

obra “Estudos sobre a personalidade autoritária”, o professor alemão apresentou 

dados da pesquisa que desenvolveu nos Estados Unidos entre as décadas de 1940 

e 1950, aplicando questionários e realizando entrevistas a partir das técnicas da 

psicologia clínica freudiana, com o propósito de identificar angústias, desejos e 

projeções de cunho ideológico provocadas pela totalidade social, e aferir aquilo que 

ele nomeou de potencialidade fascista, ou seja, a suscetibilidade de determinadas 

pessoas à propaganda fascista (ADORNO, 2019).  
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 Com base nas respostas obtidas, Adorno (2019. pp. 71 e ss.) concluiu que 

alguns indivíduos apresentavam estrutura psicológica baseada em convicções 

políticas, econômicas e sociais que formavam um padrão de pensamento amplo e 

coerente, “como se fundidas por uma mentalidade ou por um espírito”, que os 

tornavam suscetíveis à propaganda antidemocrática. Seu trabalho também 

possibilitou identificar algumas variáveis daquele tipo de personalidade, como a 

adesão aos valores centrais da classe média, a submissão acrítica ao autoritarismo, 

a tendência a agredir e rejeitar pessoas que pensassem diferente, a superstição, a 

extrema preocupação com a dimensão hierárquica de dominação-submissão, a 

hostilidade generalizada, desprezo pelo humano, a projetividade apoiada em teorias 

da conspiração, e a preocupação exagerada com as questões sexuais. Nota-se, 

mesmo em uma análise perfunctória, que as variáveis descritas por Adorno 

coadunam com as características do Ur-Fascismo elencadas por Eco, e também com 

a perspectiva de que o fascismo é produzido através da exploração dos medos, 

inseguranças e ressentimentos.  

 Os estudos de Adorno sobre a propaganda fascista são igualmente cruciais, 

pois evidenciam elementos importantes de seu funcionamento, detalhes que 

desvelam os “princípios ativos” desse tipo de propaganda. De acordo com eles, 

diferentemente da propaganda direcionada ao consumo, que sempre teve como 

objetivo influenciar os indivíduos a comprarem determinados produtos ou a 

adotarem determinados comportamentos, a propaganda fascista não tem como 

finalidade convencer as pessoas a se tornarem fascistas, mas sim criar e/ou reforçar 

o vínculo entre o agitador fascista e as pessoas que compartilham previamente de 

ideias antidemocrática ou têm propensão a simpatizar com elas. Nesse diapasão, a 

propaganda fascista é exitosa em influenciar a psicologia dos indivíduos 

potencialmente fascistas, justamente porque opera fazendo com que eles confirmem 

suas concepções de mundo e sintam um enorme prazer com isso (ADORNO, 2015a, 

pp. 144-145 e p. 152). 

 Adorno (2015a, p. 140) revelou aspectos importantes sobre o modo como a 

propaganda fascista incide sobre a psicologia dos indivíduos, explicando que ela 

opera estimulando e manipulando mediante a emissão de mensagens reacionárias 

que objetivam falsificar a realidade e que glorificam a substituição dos fins pelos 
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meios, a ação pela ação, sempre com uma linguagem não objetiva que faz com que 

a propaganda pareça personalizada, especificidades que facilitam ainda mais a 

identificação dos indivíduos potencialmente fascistas com os agitadores. O 

professor também advertiu que esse processo de manipulação (que com o advento 

das tecnologias algorítmicas foi substituído por um processo de modulação) não 

configura nenhuma espécie de hipnose e que tampouco é irracional, visto que, apesar 

das distorções, a propaganda fascista é sempre planejada, organizada e assimilada 

de forma consciente. Na mesma senda, complementou que, se existisse alguma 

irracionalidade na propaganda fascista, trata-se de uma “irracionalidade aplicada”, 

ou, melhor dizendo, de “um tipo de psicotécnica reminiscente do efeito calculado, 

conspícuo na maior parte das apresentações da cultura de massa hoje, tal como em 

filmes e transmissões radiofônicas” (2015a, p. 142).  

 Outro artifício utilizado na propaganda fascista que será fundamental para 

estabelecer o vínculo com os receptores de sua mensagem e para mobilizar seus 

afetos é o mito do “pequeno grande homem”. Do ponto de vista de Adorno (2015b, 

pp. 169-172), esse mito não passa de uma gigantesca farsa discursiva e permite que 

os potencialmente fascistas vislumbrem os líderes como homens comuns, como 

mais um entre todos do povo, mas, ao mesmo tempo, como alguém predestinado. 

Detalhando esse processo de identificação, o professor inferiu que “a imagem do 

líder satisfaz o duplo desejo do seguidor em se submeter à autoridade e ser ele 

mesmo a autoridade”. O papel desempenhado pelo mito do “pequeno grande 

homem” é explícito no atual contexto brasileiro, já que, como acertadamente 

assinalou Eliane Brum, Bolsonaro acabou sendo reconhecido por seus seguidores 

como um igual, como mais um brasileiro supostamente refém do politicamente 

correto, vítima dos direitos das mulheres e das minorias, impedido de exercer o 

direito à liberdade de expressão que, sob esse prisma, autorizaria manifestações de 

cunho racista, machistas ou LGBTQIA+fóbicas. O “Mito” foi reconhecido como 

alguém que lutaria contra esse sistema que supostamente beneficiava somente as 

elites e os esquerdistas, mesmo que, na verdade, ele fosse um “político profissional” 

há quase três décadas e estivesse sendo bancado pelos endinheirados (BRUM, 2019, 

pp. 228 e ss.). Esse processo de liberação dos ressentimentos, dos ódios, de 
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identificação com o líder, pela natureza das pautas envolvidas, trouxe a lume claros 

sinais do fascismo. 

 Outro diagnóstico de Adorno (2015b, pp. 181-182) que auxilia a compreender 

a performance da propaganda fascista na atualidade é o de que a única diferença 

entre o líder fascista e seus seguidores, pessoas que refletem a sua personalidade, é 

que o primeiros normalmente têm uma melhor capacidade de exprimir seu fascismo 

sem inibições, têm uma boa oratória e muita habilidade em dissimular. Já naquela 

época, o estudioso identificou também que, para muitos, ser agitador fascista havia 

se tornado uma profissão. Mesmo tendo sido feita há sete décadas, tal afirmação 

também é confirmada hoje pelo caso brasileiro. Como apontou Pablo Ornelas Rosa 

(2019), muitos dos agitadores que acabaram se tornando conhecidos a partir do 

episódio do impeachment de Dilma Rousseff ou durante a campanha eleitoral de 

2018, leia-se blogueiros, youtubers, administradores de perfis e grupos de redes 

sociais que disseminavam ideias tipicamente fascistas (mesmo os que se 

autodeclaravam liberais), tornaram-se propagandistas profissionais, sendo 

financiados de diversos modos.  

 Com base nas lições de Adorno (2015b, pp. 184-185), é possível concluir que 

a propaganda fascista é um dispositivo poderoso para mobilizar afetos como o 

rancor, a raivas e o ódio, bem como para desencadear outros tipos de processos 

psicológicos regressivos, justamente porque tem como público-alvo as pessoas de 

estrutura psicológica compatível com as ideias nelas transmitidas. É possível inferir, 

ainda, que tal estrutura, bem como os estados mentais entrelaçados a ela, possuem 

raízes nos sofrimentos produzidos pelo próprio capitalismo e pela cultura de massa 

padronizada. Dito isso, é pertinente reconhecer que, apesar de terem sido elaboradas 

em épocas diferentes e se mostrarem inconciliáveis em alguns pontos, muitas 

constatações presentes nas teorias de Adorno e de Deleuze e Guattari aproximam-

se bastante. 

 Para entender a persistência fascista e o papel da propaganda nessa 

dinâmica, outro dado medular a ser sopesado é o fato de que, após a Segunda Guerra 

Mundial, os axiomas fascistas seguiram sendo revisados, atualizados e 

disseminados em diversos países europeus, ainda que no interior de novos partidos 

políticos ou organizações de pouca expressão que, inclusive, abdicaram do termo 
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“fascismo” e das antigas simbologias (VERCELLI, 2018). Todavia, foi depois do Maio 

de 1968, movimento de estudantes e trabalhadores de esquerda que teve início na 

França, mas que produziu efeitos nos campos social, político e comportamental em 

nível global, que alguns grupos - que em seguida seriam denominados de “novas 

direitas” - conseguiram recolocar as ideias fascistas na pauta de discussões 

públicas, e passaram a ganhar força e popularidade (FERNANDES GARCIA; 

RODRIGUES JIMÉNEZ, 2001; LENCI, 2012; URBÁN CRESPO, 2015). No Brasil, mesmo 

que de um modo mais tardio, verificou-se um processo semelhante. Os partidos de 

extrema direita e grupos simpatizantes do autoritarismo de Estado, que passaram 

décadas no sobrevivendo no ostracismo tentando revisar a história do passado 

ditatorial, voltaram a assumir o protagonismo no amanhecer do século XXI, após 

terem readequado seus discursos e passado a defender os preceitos neoliberais 

(CASIMIRO, 2018, pp. 457 e ss). 

 É um equívoco pensar que as novas direitas surgiram com Donald Trump, 

Matteo Salvini ou Jair Bolsonaro. Em que pese o ineditismo de algumas táticas, como 

o uso das tecnologias algorítmicas, esses nomes representam o ápice de ideias que 

há muito tempo vinham sendo propagadas por movimentos bastante heterogêneos 

e sincréticos que, na verdade, se encarregaram de reciclar o ideário fascista sob 

novas roupagens discursivas. Oportuno registrar que foi graças ao melhor preparo 

(intelectual, inclusive) dos líderes das novas direitas e à consciência dos mesmos de 

que a maior parte da população não simpatizava com as ações violentas perpetradas 

pelos grupos neofascistas radicais, que as novas direitas conseguiram angariar mais 

apoio e espaço. As novas lideranças também foram perspicazes em identificar as 

estratégias e os expedientes que, até então, tinham sido utilizadas pelas esquerdas. 

Não foi à toa que, a partir da década de 1970, as novas direitas também passaram a 

ocupar o espaço acadêmico, publicar livros, jornais, revistas e fanzines em maior 

quantidade, produzir e participar de programas de televisão e rádio, promover 

eventos culturais envolvendo literatura e música, procedendo, assim, uma mudança 

de postura que acabou viabilizando uma maior penetração nos campos social e 

político. De acordo com a historiografia sobre o tema, a propaganda veiculada por 

esses meios foi um recurso fundamental para que as novas direitas se 

popularizassem cada vez mais (ANGELLA, 2000; CASADIO, 2013). 
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 Relevante observar que os teores e o tom das propagandas utilizadas pelas 

novas direitas ao longo do tempo sempre foram muito semelhantes. As teorias da 

conspiração e as notícias falsas destinadas a adulterar a realidade que hoje circulam 

nas redes sociais ou aplicativos de comunicação online, são estratégias que 

antecedem a internet. A grande novidade na conjuntura atual é que a propaganda 

fascista, que segue embebida de ideias nacionalistas, xenófobas, racistas, 

machistas, todas elas repaginadas, vem sendo difundida em uma escala gigantesca 

e tendo o seu potencial de criar vínculos e coesão entre seu público exacerbado pelas 

tecnologias que operam através de modulação psicológica (AMBRÓS GARCIA, 2018; 

BARBOSA, 2019; DAL LAGO, 2017; PINHEIRO-MACHADO; FREIXO, 2019).  

 Constata-se, então, que a propaganda fascista é eficiente por se destinar 

primordialmente às pessoas que compartilham previamente de ideias 

antidemocráticas e também devido aos artifícios que utiliza. Sendo assim, 

considerando que a conjuntura atual é pródiga em gerar sofrimentos que servem de 

matéria prima para a produção dos desejos antidemocráticos e fascistas, e que as 

novas tecnologias da informação-comunicação online maximizaram o poder de 

influência da propaganda, convém analisar o funcionamento e o papel 

desempenhado pela propaganda fascista neste momento em que a democracia vem 

sendo fortemente atacada sob o patrocínio das novas direitas.  

 

4 A PROPAGANDA FASCISTA NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS ALGORÍTMICAS 

ONLINE 

 

O cenário posto no apagar das luzes desta segunda década do século XXI 

evidencia os reflexos das opções feitas nos campos político, econômico e social ao 

longo dos últimos quarenta anos. A consolidação do projeto neoliberal e de seus 

paradigmas culminou na naturalização das desigualdades sociais e de um modo de 

vida egoísta e alienado dos problemas que lhes são intrínsecos. Os resultados da 

diminuição do Estado e da farsa da meritocracia, estandartes que legitimaram a 

desregulamentação dos mercados, a supressão de direitos e a concentração dos 

lucros nas mãos de uma minoria (HARVEY, 2018. p. 93), não poderiam ser outros que 
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não fossem a insatisfação com a política democrática e a intensificação dos 

ressentimentos e do ódio.  

 Paralelamente, a popularização da internet e dos dispositivos tecnológicos 

que permitem a conexão permanente, eventos que certamente contribuíram para o 

transbordamento da racionalidade neoliberal do plano político-econômico para 

todos os âmbitos da vida (DARDOT; LAVAL, 2016), deram ensejo a uma realidade 

marcada pela circulação acelerada de uma grande quantidade de informações. Não 

se deve olvidar que a evolução das tecnologias online modificou radicalmente o 

campo da comunicação e, com isso, as relações sociais e os próprios indivíduos. 

Conforme enfatizou Franco “Bifo” Berardi (2019, p. 16-17-97), o uso constante dos 

novos dispositivos digitais conectados à internet afetou as esferas biológica, 

cognitiva e psíquica dos indivíduos ao ponto de fazê-los interiorizarem uma espécie 

de “máquina bioinformática”. Na visão do pensador italiano, as novas tecnologias de 

internet permitiram a colonização das mentes, viabilizando a interferência direta 

sobre as possibilidades de ação e de escolha, e bloqueando qualquer tipo de 

resistência ao domínio do capitalismo neoliberal (BERARDI, 2019, pp. 58-59; 87 e 

130). Os efeitos do ritmo frenético proporcionado pelas tecnologias high-tech, 

somado às frustrações relacionadas às promessas nunca cumpridas do capitalismo, 

não poderiam ser outros senão o esgotamento, a intensificação dos sofrimentos e 

dos quadros mentais depressivos (BERARDI, 2019, pp. 38 e 141). 

Imprescindível observar que a realidade intoxicante imposta pela aceleração 

da informação acirrou ainda mais os medos, inseguranças e ressentimentos que 

servem de matéria prima para o fascismo, e que, a partir de determinado momento, 

as novas tecnologias deixaram de ser manejadas somente para forjar subjetividades 

e desejos necessários ao aumento da produção e do consumo, ou para fins controle 

estatal, para tornarem-se instrumentos de exploração dos afetos gerados pelas 

dissonâncias do modo de vida neoliberal para fins políticos. Neste ponto, cumpre-

nos sublinhar que o desejo pelo fascismo produzido na era da internet através das 

redes sociais e aplicativos de comunicação online, que tem como combustível as 

mazelas do neoliberalismo, tem como objetivo principal fortalecer ainda mais esse 

regime-racionalidade (HUR, 2019, p. 38 e ss). 



 

 

 
 

Felipe Lazzari da Silveira | 173 

 

 Antes de problematizar os meandros da propaganda fascista no contexto das 

novas tecnologias digitais, é fundamental insistir que não existe incompatibilidade 

entre neoliberalismo e autoritarismo (CHAMAYOU, 2020; KLEIN, 2008). Essa 

constatação permite-nos entender que não há nada de ilógico no fato de que, hoje, 

as novas direitas, correntes que trazem consigo o legado fascista, tenham se 

encarregado de cumprir os desígnios neoliberais. Propor o fortalecimento do 

nacionalismo como forma de resolver os problemas causados pela globalização, 

propagar o velho discurso anticomunista para gerar pânico e utilizá-lo para atacar 

adversários políticos, incentivar a xenofobia, o racismo, o machismo e a violência 

contra os que pensam diferente em nome da suposta salvação do que entendem ser 

a velha e a boa ordem moral (como se quisessem retornar a um passado glorioso e 

harmônico que nunca existiu – um típico sintoma do fascismo!), são posturas que 

não conflitam com os preceitos neoliberais (LAZZARATO, 2019; BROWN, 2019). Há 

de se salientar que, historicamente, o livre-mercado conviveu muito bem com os 

autoritarismos e, em algumas situações, conforme mencionamos no tópico inicial, 

inclusive lucrou com eles (CHAMAYOU, 2020; KLEIN, 2008). 

A expectativa de que a internet proporcionaria a igualdade de acesso à 

informação e contribuiria para o fortalecimento da democracia jamais se 

concretizou. Ainda que   disponibilizada para as massas, milhões de pessoas, pela 

condição de pobreza, sequer têm acesso à rede mundial de computadores. Além 

disso, o ciberespaço restou monopolizado pelas grandes empresas de tecnologia do 

Vale do Silício, conglomerados que pouco se importaram com essa questão ou com 

os jogos sujos nas suas plataformas (MOROZOV, 2018, pp. 15-19 e pp. 20-21). Não 

há coincidência no fato dessas empresas exercerem o controle das plataformas mais 

utilizadas, sejam elas redes sociais, sites de busca, aplicativos de comunicação, de 

prestação de serviços ou de streaming (MOROZOV, 2018, p. 43 e ss). 

O desenvolvimento das tecnologias algorítmicas de processamento em big 

data permitiram que esses dispositivos passassem a ser constantemente 

aprimorados, não somente para tornarem-se mais funcionais e atrativos, mas 

também para captar dados e rastros das interações de seus usuários e interpretá-

los com precisão, de modo a permitir o conhecimento sobre suas particularidades e 

o direcionamento de conteúdo de acordo com suas preferências. Inicialmente, essas 
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tecnologias eram utilizadas para prender a atenção do usuário-consumidor, 

fazendo-o permanecer conectado por mais tempo, gerando os dados necessários 

para a composição de seu perfil que, posteriormente, seria comercializado aos 

“anunciantes” interessados em exibir e vender seus produtos (MAYER-

SCHONBERGER; CUKIER, 2013). 

De acordo com Viktor Mayer-Schonberger e Kenneth Cukier (2013), essas 

tecnologias alteraram o modo como entendemos e organizamos a sociedade, já que 

romperam com o prisma estatístico, possibilitando a análise de dados mais 

complexos, em grandes volumes e de forma bastante precisa e rápida, permitindo, 

inclusive, a identificação de padrões nas variações de comportamento do usuário na 

rede. Com base nos dados fornecidos espontaneamente e nos rastros deixados 

pelos usuários em suas interações nos sites de buscas, redes sociais e aplicativos 

(“informações que são mais abandonadas do que cedidas” – p. ex. likes, avaliações, 

comentários, acessos, tempo de visualização de um vídeo ou imagem, etc.), os 

algoritmos, que quanto mais são utilizados mais se adaptam ao tempo real, 

permitem um exato conhecimento e previsões sobre as preferências, intenções e 

propensões, e o posterior (ou quase imediato) direcionamento de conteúdo 

modulatório correspondente a elas (ROUVROY; BERNS, 2015, pp. 41-42). 

Mas o sucesso das mensagens mediadas pelas tecnologias algorítmicas não 

tem seu êxito assegurado tão somente por permitirem o direcionamento de 

informações para pessoas dispostas a assimilá-las. Elas ostentam um imenso 

potencial em cumprir seus objetivos, sobretudo por atuarem mediante a modulação 

psicológica dos usuários, processo que é bem diferente da velha manipulação 

empreendida pelos antigos veículos de informação, conforme analisou Adorno. A 

modulação opera pelo enquadramento emocional, por inúmeros artifícios que 

instigam o usuário a participar ativamente desse processo. As arquiteturas - e os 

designs - das redes sociais e dos aplicativos são desenvolvidas para oferecerem 

inúmeras possibilidades de interação. Enquanto a velha manipulação midiática 

atuava mascarando a realidade para todos, isto é, supervalorizando alguns fatos ou 

versões em detrimento de outros, a modulação algorítmica atinge os indivíduos em 

suas singularidades. Elas permitem o pleno conhecimento dos perfis e o 

direcionamento de uma grande quantidade de conteúdo selecionado de acordo com 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Viktor+Mayer-Schonberger&text=Viktor+Mayer-Schonberger&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kenneth+Cukier&text=Kenneth+Cukier&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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suas preferências e personalidades, atendendo expectativas, estimulando emoções 

e comportamentos. Reside aí o seu imenso potencial (CASSINO, 2018, pp. 15;17;18 e 

pp. 23-25) de radicalizar o poderio da propaganda fascista.  

 Importante consignar que as tecnologias algorítmicas também viabilizam o 

deslocamento dos usuários para “bolhas” que, na verdade, não são simplesmente 

espaços virtuais que reúnem pessoas que compartilham das mesmas preferências, 

mas “amostras, filtradas e organizadas” (SILVEIRA, 2018, pp. 38-39). Essas “bolhas” 

facilitam sobremaneira o processo de modulação porque permitem o direcionamento 

de propaganda para grupos de pessoas que têm predisposição a assimilá-las e 

também proporcionam inúmeros espaços e possibilidades de interação. Nessa 

dinâmica, elas estimulam a sensação de que toda aquela interatividade é 

espontânea, de que todos estão exercendo suas individualidades e liberdades, 

mesmo que, paradoxalmente, trate-se de um ambiente restrito controlado pelos 

algoritmos (MACHADO, 2018, p. 58). No que tange à propaganda fascista, há de se 

considerar que essas “bolhas” são propícias para que os indivíduos potencialmente 

fascistas confirmem suas concepções e sintam grande prazer com isso, ao ponto de 

permanecerem conectados por mais tempo, interagindo e disseminando conteúdos 

produzidos pelos agitadores. Inequivocamente, as “bolhas” maximizam a 

performance da propaganda fascista nos termos detalhados por Adorno.  

Como é de conhecimento comum, o pioneiro a utilizar as tecnologias 

algorítmicas para tal finalidade, pelo menos de um modo bem sistematizado e em 

larga escala, foi o estrategista político Steve Bannon. Lançando mão da estrutura da 

Cambridge Analytica, na época umas das maiores empresas de comunicação 

estratégica baseada em data mining, e contando com o auxílio de agitadores 

fascistas até então pouco conhecidos no mundo virtual, hackers e gamers, ele 

alavancou a disseminação de uma exorbitante quantidade de informação contendo 

teorias da conspiração e fake news. Direcionando esse conteúdo em formato de 

texto, vídeo e memes aos simpatizantes das ideias antidemocráticas e aos 

descontentes com as condições do panorama neoliberal, convidando-os, ainda, a 

interagir e participar ativamente de sua empreitada, o maior agitador fascista do 

nosso tempo conseguiu criar um cenário propício para a radicalização de 

sentimentos nacionalistas, antiglobalistas, xenófobos, racistas, machistas, 
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anticomunistas, e para o enrobustecimento dos discursos de ódio (DA EMPOLI, 

2020).   

Depois de criar o seu “movimento”, Bannon vendeu sua expertise para as 

novas direitas, correntes com as quais sempre se identificou e que tinham o maior 

interesse pela “nebulosa fascista”, sobretudo pela natureza das demandas e pautas 

por ela motivadas. Do ponto de vista estratégico, a vitória de Donald Trump nas 

eleições norte-americanas de 2016 foi, sem dúvida, um grande êxito de Bannon. 

Cogita-se que o estrategista também tenha se aventurado em outros países, 

prestando auxílio a outros políticos de extrema direita, dentre eles, Bolsonaro (DA 

EMPOLI, 2020, pp. 28 e ss). Apesar dessa ligação não ter sido comprovada, sabe-se 

que o uso dessas tecnologias foi decisivo para o resultado das eleições presenciais 

brasileiras de 2018 (BRUM, 2019). 

As tecnologias algorítmicas foram decisivas porque permitiram às novas 

direitas fascistóides interferirem no campo social mediante a modulação 

psicológica, reforçando sofrimentos e ressentimentos já existentes para depois 

cooptá-los politicamente. Elas possibilitaram que alguns candidatos identificados 

com essas correntes criassem experiências e, paralelamente, captassem e 

analisassem os dados dos participantes para que direcionassem suas propagandas 

modulatórias (DA EMPOLI, 2020, pp. 147 e ss.).  

A essa altura do trabalho, é essencial ressaltar o caráter fas/cista das 

novíssimas formas de propaganda. Como vimos, o fascismo não existe apenas no 

interior de regimes políticos de pretensões totalitárias comandados por líderes 

carismáticos e fardados. Como vimos, ele é um elemento da própria democracia 

liberal capitalista, um desejo produzido no plano micropolítico-molecular, na esfera 

psicológica, dos afetos, e que toma a forma daqueles traços muito bem definidos por 

Eco, Adorno e outros estudiosos. Se o que presenciamos na conjuntura atual é a 

intensificação dos nacionalismos, dos discursos antiglobalista, anticomunista, 

xenófobo, racista, machista, uma verdadeira consagração da política divisionista e 

bélica do “nós” e (contra) “eles” (STANLEY, 2018, pp. 15 e 178) - apesar da 

camuflagem conferida pelas afirmações no sentido de que vivemos simplesmente 

um momento de polarização política -, é de fascismo que se trata. 
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Em que pesem as peculiaridades regionais, o caso do Brasil é emblemático 

nesse sentido. Os históricos problemas políticos, sociais e econômicos agravados 

pela implementação do projeto neoliberal na década de 1990 (SAAD FILHO; MORAIS, 

2018, pp. 95 e ss), processo que não foi interrompido nem mesmo pelos governos de 

esquerda que duraram 16 anos (LAZZARATO, 2019, pp. 27 e ss), contribuíram 

sobremaneira para a instauração de um ambiente prolífico para o avanço do 

fascismo. Por força de algumas características da sociedade brasileira, 

especialmente pelo conservadorismo, até mesmo os pontos positivos dos recentes 

governos do Partido dos Trabalhadores, como as políticas que possibilitaram o 

acesso de muitos jovens negros e pobres aos bancos acadêmicos, acabaram se 

tornando gatilhos para mobilizar os ressentimentos de uma grande parcela das 

classes médias e mais abastadas que, historicamente, sempre perceberam as ações 

afirmativas e os direitos sociais como privilégios. Como bem lembrou Eliane Brum, 

as Jornadas de Junho de 2013, que reuniram demandas bastante heterogêneas, 

muitas que em seguida seriam cooptadas pelas novas direitas, foram um cristalino 

sinal de que o ambiente poderia se tornar ainda mais conturbado (BRUM, 2019, pp. 

78 e ss). 

Menos de cinco anos depois, efetivamente, milhões de pessoas estariam 

unidas em torno de ideias tipicamente fascistas, sem o mínimo pudor em amplificar 

discursos de ódio das mais diversas naturezas, dispostas a adotar determinadas 

posturas e a promover episódios que reavivaram as memórias do fascismo histórico 

e das ditaduras. Os sintomas do fascismo restaram (e ainda restam) bastante 

explícitos nas redes sociais e nos aplicativos de comunicação. Com efeito, conforme 

referimos antes, foi através desses dispositivos que o desejo de fascismo foi 

produzido e disseminado. Já se sabe hoje que as teorias da conspiração e as fake 

news fabricadas pelos gurus da nova extrema direita e por influenciadores digitais 

foram impulsionados em larga escala nas redes sociais e nos grupos de aplicativo 

de comunicação instantânea criados para esse fim. Lançando mão das tecnologias 

algorítmicas, a nova extrema direita brasileira identificou seu “público-alvo” e 

disseminou sua propaganda para fomentar o desejo de fascismo que acabou se 

materializando nas urnas (ROSA, 2019).  
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Os relatos e a investigação da jornalista Patrícia Campos Mello em seu livro 

“A máquina do ódio: Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital” 

explicitam os processos de modulação empreendidos via tecnologia algorítmica em 

favor do fascismo. A profissional sentiu na pele a violência das milícias fascistas 

digitais após assinar uma reportagem denunciando os supostos crimes eleitorais 

praticados pela campanha eleitoral de Bolsonaro, como o impulsionamento de 

conteúdo em redes sociais e os disparos de mensagem em massa em grupos de 

aplicativo de comunicação instantânea financiados por empresários e sem a devida 

prestação de contas perante a Justiça Eleitoral.  Ela - assim como muitos opositores 

e dissidentes do governo - foi vítima de uma intensa campanha de difamação 

propagada nas mesmas plataformas utilizadas pelas novas direitas para angariar o 

apoio necessário para chegar ao poder. Em seu livro, Mello escancarou o 

funcionamento da rede de propaganda que ajudou Bolsonaro a vencer o pleito 

eleitoral e que ainda segue sendo manejada para assegurar o apoio necessário para 

que ele se mantenha no poder, mesmo governando de forma desastrosa e causando 

graves prejuízos ao país, rede esta que opera primordialmente pela internet, 

utilizando as tecnologias algorítmicas para disseminar teorias da conspiração e fake 

news com o objetivo de amplificar ainda mais o ódio que ganha corpo em inúmeros 

episódios de violência que marcam o cotidiano e que, em muitas oportunidades, 

serve para desviar o foco da opinião pública das medidas que suprimem direitos e 

dos supostos crimes praticados por membros do governo e de sua família (MELLO, 

2020). 

Esses artifícios destinados a falsificar a realidade têm uma fulcral importância 

na dinâmica da propaganda fascista porque incitam sua difusão. Eles também são 

poderosos mecanismos de fortalecimento do medo, elemento que serve para 

garantir a coesão em qualquer regime mas, principalmente, nos maculados pelo 

autoritarismo. É preciso recordar que, historicamente, os fascistas sempre foram 

especialistas em usar a propaganda para distorcer a realidade, propagar mentiras e 

forjar suas próprias verdades (FINCHELSTEN, 2020). 

Sendo o fascismo “eterno”, no contexto atual não seria diferente. Conforme 

demonstra o exemplo brasileiro, as teorias da conspiração e as fake news alertando 

sobre a existência de uma ameaça comunista, sobre a iminência da instauração de 
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uma ditadura bolivariana planejada pelo Foro de São Paulo em conluio com os 

médicos cubanos do Programa Mais Médicos, sobre o vínculo dos partidos de 

esquerdas com organizações criminosas e a distribuição de um “kit gay” que teria 

sido distribuído pelos governos comunistas que ocuparam o poder influenciar a 

orientação sexual das crianças, viabilizaram a modulação psicológica de grande 

parte da população. Os potencialmente fascistas foram despertados, os 

conservadores, os liberais e os simplesmente descontentes com a conjuntura 

econômica também entraram na onda, adesões que geraram uma sinergia que se 

materializou na identificação com Bolsonaro que, apesar de não ter implementado 

um governo fascista e tampouco ter conseguido realizar um golpe, representa, sem 

dúvidas, o ideário fascista.     

Diante disso, parece-nos que a performance da propaganda fascista 

disseminada  através das tecnologias algorítmicas online confirma empiricamente 

as conclusões de Adorno no sentido de que algumas pessoas, por suas estruturas 

psicológicas, são suscetíveis a propaganda fascista, e de que esse tipo de 

propaganda, pelo potencial de fazer com que seu público-alvo confirme suas 

convicções prévias (que foi claramente maximizado pelas referidas tecnologias), é 

agudamente eficiente em criar fortes laços de coesão em torno das ideias nela 

contidas e, por isso, desempenha um papel medular para a intensificação do 

fascismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados examinados neste escrito, conclui-se que o fascismo não 

se restringe aos regimes políticos de pretensões totalitárias que surgiram na 

primeira metade do século passado, na medida em que ele é um elemento 

constitutivo do modo de vida que caracteriza as democracias liberais capitalistas. 

Com efeito, o fascismo é um desejo - que se traduz em formas de vida - produzido 

mediante o agenciamento dos sofrimentos e ressentimentos imanentes ao tipo de 

existência consagrado após a Segunda Revolução Industrial. Amalgamadas aos 

preconceitos, ao racismo eaos autoritarismos que forjaram as sociedades 

ocidentais, as frustrações da vida cotidiana capitalista são o combustível do ódio 
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que lastreia as manifestações do fascismo que, dependendo da intensidade, 

podemafetar plano político-governamental e as políticas de Estado. 

Depreende-se, ainda, que a propagada é um mecanismo fundamental no 

processo de produção do desejo pelo fascismo, tendo em vista que é por meio dela 

que os sofrimentos e ressentimentos são instrumentalizados. Conforme expusemos, 

a propaganda é um dispositivo medular do capitalismo, pois viabiliza a criação das 

subjetividades necessárias ao seu desenvolvimento e estabilidade. A propaganda 

produz desejos e comportamentos que fomentam a produção e o consumo. No caso 

do fascismo, ela também cumpre o papel de forjar subjetividades em torno de 

determinados objetivos, como fortalecer as ideias antidemocráticas e criar lanços 

entre seu público e os agitadores. No entanto, a propaganda fascista é praticamente 

infalível pelo fato de ser direcionada ao público que compartilha previamente do 

ideário nela contido. Em síntese, a propaganda fascista não visa convencer 

democratas a se tornarem fascistas, mas agenciar os afetos dos indivíduos 

suscetíveis a ela para produzir e intensificar o desejo pelo fascismo. 

Por derradeiro, infere-se que a conjuntura neoliberal, pelos problemas que lhe 

são imanentes, é propícia para a proliferação dos sofrimentos e ressentimentos que 

servem de base para o desejo pelo fascismo, bem como que, diante da evolução 

tecnológica que marca o contexto contemporâneo, sobretudo do advento das 

tecnologias algorítmicas online, a propaganda fascista teve seu potencial 

maximizado e, por isso,vem desempenhando um papel fundamental na escalada 

fascista que ameaça à democracia em diversos países ocidentais, dentre eles o 

Brasil, onde os sinais do fascismo e os horrores decorrentes dele são bastante 

evidentes. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T. Antissemitismo e propaganda fascista. In: ADORNO, Theodor. Ensaios 
sobre a psicologia social e psicanálise. Tradução de Verlaine Freitas. São Paulo: 
Editora Unesp, 2015. 
 
ADORNO, T. Estudos sobre a personalidade autoritária. Traduzido por Virgínia 
Helena Ferreira da Costa, Francisco Lopes Toledo Corrêa e Carlos Henrique 
Pissardo. São Paulo: Editora Unesp, 2019. 



 

 

 
 

Felipe Lazzari da Silveira | 181 

 

ADORNO, T. Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista. In: ADORNO, 
Theodor. Ensaios sobre a psicologia social e psicanálise. Tradução de Verlaine 
Freitas. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 
 
AMBRÓS GARCIA, M. Fake News: La verdad de las notícias falsas. Barcelona: 
Plataforma Actual, 2018. 
 
ANGELLA, M. La nuova destra. Oltre il neofascismo fino alle “nuove sintesi”. Firenze: 
Edizioni Fersu, 2000. 
 
BARBOSA, M. Pós-Verdade e Fake News. Reflexões sobre a guerra de narrativas. 
Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 
 
BERARDI, F. Depois do futuro. Traduzido por Regina Silva. São Paulo: Ubu Editora, 
2019. 
 
BLINKHORN, M. Mussolini e a Itália Fascista. Tradução de Ivone C. Benedetti. São 
Paulo: Paz e Terra, 2009. 
 
BROWN, W. Nas Ruínas do Neoliberalismo: a Ascensão da Política Antidemocrática 
no Ocidente. Tradução de Mário Antunes Marino e Eduardo Altheman C. Santos. 
São Paulo: Editora Politéia, 2019. 
 
BRUM, E. Brasil: Construtor de ruínas. Um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro. 
Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019.  
 
CASADIO, M. C. Storia della Nuova Destra. La revoluzione metapolítica della Francia 
All’Italia (1974-2000). Bologna: Clueb, 2013. 
 
CASIMIRO, F. H. C. A Nova Direita. Aparelhos de ação política e ideológica no Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Expressão Popular, 2018. 
 
CASSINO, J. F. Modulação deleuzeana: Modulação algorítmica e manipulação 
midiática. In: SOUZA, J.; AVELINO, R.; SILVEIRA, S. A.  A sociedade do controle. 
Manipulação e modulação nas redes digitais. São Paulo: Hedra, 2018. 
 
CASTELLS, M. Ruptura. A crise da democracia liberal. Tradução de Joana Angélica 
D’Ávila Melo. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
 
CHAMAYOU, G. A sociedade ingovernável: Uma genealogia do liberalismo 
autoritário. Tradução por Letícia Mei. São Paulo: Ubu Editora, 2020. 
 
CHOMSKY, N. Mídia. Propaganda política e manipulação. Tradução de Fernando 
Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
 



 
 
 
 

182 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

DA EMPOLI, G. Os engenheiros do caos. Como as fake news, as teorias da 
conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e 
influenciar eleições. São Paulo: Vestígio, 2020. 
 
DAL LAGO, A. Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra. Milano: Cortina 
Raffaello, 2017. 
 
DARDOT, P. LAVAL, C. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal. 
Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016. 
 
DE FELICE, R. Le interpretazioni del Fascismo. 10. ed. Bari: Laterza, 2012. 
 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs. Capitalismo e esquizofrenia 2. Vol. 3. 2. Ed. 
Tradução de Aurélio Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leão e Suely 
Rolnik. São Paulo: Editora 34, 2012.  
 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O anti-Édipo. Capitalismo e esquizofrenia 1. 2. Ed. 
Tradução de Luiz B. L. Orlandi. Rio de Janeiro: Editora 34, 2011. 
 
ECO, U. Il Fascismo eterno. Milano: La nave di Teseo. 2017. 
 
ELLUL, J. Propaganda. The formation of Men's Attitudes. Translated by Konrad 
Kellen e Jean Lerner. New York: Vintage Books, 1973. 
 
FINCHELSTEIN, F. Uma breve história das mentiras fascistas. Tradução por Mauro 
Pinheiro. São Paulo: Vestígio, 2020. 
 
FERNANDES GARCIA, A.; RODRIGUES JIMÉNEZ, J. L. Fascismo, neofascismo y 
extrema derecha. Madrid: Arco Libros, 2001. 
 
FOUCAULT, M. Introduction to the nonfascist life. Preface. In: DELEUZE, G.; 
GUATTARI, F. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, New York, Viking Press, 
1977. 
 
FRIEDMAN, M. Capitalismo e Liberdade. Tradução de Luciana Carli. São Paulo: Abril, 
1984. 
 
HARVEY, D. A loucura da razão econômica. Marx e o capital no século XXI. 
Tradução de Artur Renzo. São Paulo: Boitempo, 2018. 
 
HINKELAMMERT, F. Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser 
supremo. Ciudad de México: Akal: Inter Pares, 2018. 
 
HUR, D. U. Psicologia, política e esquizoanálise. 2. Ed. Campinas: Alínea, 2019. 
 
KLEIN, N. A Doutrina do Choque: A ascensão do capitalismo de desastre. Tradução 
de Vania Cury. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 



 

 

 
 

Felipe Lazzari da Silveira | 183 

 

LAZZARATO, M. Fascismo ou revolução? O neoliberalismo em chave estratégica. 
Tradução de Takashi Wakamatsu e Fernando Scheibe. São Paulo: N-1 Edições, 
2019. 
 
LAZZARATO, M. O governo das desigualdades. Crítica das insegurança neoliberal. 
Tradução de Renato Abramowicz Santos. São Carlos: EDUFSCar, 2011. 
 
LENCI, M. A destra, oltre la destra. La cultura política del neofascismo italiano 
(1945-1995). Pisa: Pisa University Press, 2012. 
 
LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. A estetização do mundo. Viver na era do capitalismo 
artista. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
 
LIPOVETSKY, G. O império do efêmero. A moda e seu destino nas sociedades 
modernas. Tradução por Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 
 
MACHADO, D. A modulação de comportamento nas plataformas de mídias sociais. 
In: SOUZA, Joyce; AVELINO, Rodolfo; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A sociedade do 
controle. Manipulação e modulação nas redes digitais. São Paulo: Hedra, 2018. 
 
MARCUSE, H. O homem unidimensional. Estudos da ideologia da sociedade 
industrial avançada. Tradução por Robespierre de Oliveira, Déborah Christina 
Antunes e Rafael Cordeiro Silva. São Paulo: EDIPRO, 2015. 
 
MARIÁTEGUI, J. C. As origens do Fascismo. Tradução de Luiz Bernardo Pericá. São 
Paulo: Alameda, 2010. 
 
MAYER-SCHONBERGER, V.; CUKIER, K. Big Data: A Revolution that will transform 
how we live, work, and think. Eamon Dolan: Boston; Houghton Mifflin Harcourt: New 
York, 2013. 
 
MELLO, P. C. A máquina do ódio. Notas de uma repórter sobre fake news e violência 
digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 
 
MEZAROBBA, G. Um acerto de contas com o futuro. A anistia e suas 
consequências: um estudo do caso brasileiro. São Paulo: FAPESP, 2006 
 
MILZA, P.; BERSTEIN, S. Storia del Fascismo. Da Piazza San Sepolcro a Piazzale 
Loreto. 2. ed. Milano: BUR, 2009. 
 
MOUNK, Y. O povo contra a democracia: Por que nossa liberdade corre perigo e 
como salvá-la. Tradução de Débora Landsberg e Cássio de Arantes Leite São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
 
MOROZOV, E. Big Tech. A ascensão dos dados e a morte da política. Tradução por 
Cláudio Marcondes. São Paulo: Ubu Editora, 2018. 

https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=03403
https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=05186


 
 
 
 

184 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

PAXTON, R. O. A anatomia do fascismo. Tradução de Patrícia Zimbres e Paula 
Zimbres. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 
 
PINHEIRO-MACHADO, R.; FREIXO, A. (Orgs.). Brasil em transe: Bolsonarismo, Nova 
Direita e Desdemocratização. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2019. 
 
REICH, W. Psicologia de massa do Fascismo. Tradução de J. Silva Dias. Porto: 
Escorpião, 1974. 
 
ROUVROY, A.; BERNS, T. Governamentalidade algorítmica e perspectivas de 
emancipação: o díspar como condição de individuação pela relação? Revista 
EcoPós, Rio de Janeiro, v. 18, n 2, p. 36-56. 2015. 
 
ROSA, P. O. Fascismo tropical: Uma cibercartografia das novíssimas direitas 
brasileiras. Vitória: Milfontes, 2019. 
 
SAAD FILHO, A.; MORAIS, L. Brasil. Neoliberalismo Versus Democracia. São Paulo: 
Boitempo, 2018. 
 
SALVEMINI, G. Le origini del fascismo in Itália. Lezioni di Havard. 2. ed. Milano: 
Feltrinelli Editore, 2018. 
 
SILVEIRA, J. A. A noção de modulação e os sistemas algorítmicos. In: SOUZA, J.; 
AVELINO, R.; SILVEIRA, S. A. A sociedade do controle. Manipulação e modulação 
nas redes digitais. São Paulo: Hedra, 2018. 
 
STANLEY, J. Como funciona o fascismo. A política do “nós” e “eles”. Tradução de 
Bruno Alexander. Porto Alegre: LP&M, 2018. 
 
TARQUINI, A. Storia della cultura fascista. 2. ed. Bologna: Mulino, 2016. 
 
URBÁN CRESPO, M. El viejo fascismo y la nueva derecha radical. Barcelona: 
Editorial Sylone 4 Iberia, 2015. 
 
VERCELLI, C. Neofascismi. Torino: Edizioni del Capricorno, 2018. 
 
VON HAYEK, F. A. Los fundamentos de la libertad. Tomo Primero. Valencia: 
Fomento de Cultura Ediciones, 1961; VON HAYEK, F. A. O caminho da servidão. 
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Resumo 

O presente artigo busca analisar criticamente de que forma alguns fragmentos 

fascistas permanecem presentes no cotidiano brasileiro. Resgatando momentos 

históricos do Brasil em que podemos identificar práticas de cunho fascista. A partir 

de quais processos e mecanismos é operada a ressignificação dessas categorias 

fascistas até o presente, na ausência de uma verdadeira ruptura com um passado 

antidemocrático e violento. De como o Brasil, mantém no seu espectro um culto à 

violência dentro de uma lógica de guerra contra os grupos minorizados e vulneráveis. 

Apesar de “evoluções” jurídicas e lutas sociais históricas, os resultados não mudam, 

a guerra contra os grupos minorizados persistirá até os dias de hoje, materializando-

se na crise do sistema carcerário (onde a sua população possui cor e classe 

definidas), no ódio aos pobres, às mulheres, aos indígenas, aos grupos LGBTQ+, entre 

outros grupos vulneráveis. Onde os dados não mentem, pois o Brasil ocupa o 

primeiro lugar em assassinatos de pobres do mundo, bem como as taxas de índice 

desemprego, pobreza e miséria, que estarão acompanhadas principalmente das 

pessoas pretas, das mulheres e dos indígenas. Marcando uma espécie de “eterno 

retorno” do colonialismo brasileiro, agora na figura do governo do atual presidente 

Jair Messias Bolsonaro. 

Palavras-chave: Fascismo; Ditadura; Colonialismo; Bolsonaro; Ressignificações. 

 

Abstract 

This article seeks to critically analyze how some fascist fragments remain present in 

Brazilian daily life. Rescuing historical moments in Brazil when we can identify 
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practices of a fascist nature. From which processes and mechanisms is the 

reframing of these fascist categories operated to the present, in the absence of a real 

break with an anti-democratic and violent past, of how Brazil maintains in its 

spectrum a cult of violence within a logic of war against minority and vulnerable 

groups. Despite legal “evolutions” and historical social struggles, the results are the 

same, the war against minority groups persists until today, materializing in the crisis 

of the prison system (where its population has defined color and class), in hatred of 

the poor, women, indigenous people, queer groups etc. Where the data does not lie, 

as Brazil occupies the first place in the murders of the world's poor, as well as the 

rates of unemployment, poverty and misery, which will be accompanied mainly by 

black people, women and indigenous people. Marking a kind of “eternal return” of 

Brazilian colonialism, now in the figure of the current President Jair Messias 

Bolsonaro's government. 

Keywords: Fascism; Dictatorship; Colonialism; Bolsonaro; Reframing. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ante a ausência de devidas prestações de contas com o seu passado colonial 

e ditatorial, o Estado brasileiro viu ruir o seu projeto de redemocratização, onde novas 

formas de um fascismo à brasileira (re)surgiram em uma sociedade já marcada por 

ideologia autoritária, e que acabaram por culminar nas crescentes legitimações de 

recorrentes violações constitucionais, acentuadas pelas políticas neoliberais, 

resultando em divisões sociais, políticas e econômicas contra os grupos 

minorizados2 e vulneráveis, jogando o País em um obscurantismo nefasto.  

Os poucos mais de 30 anos da Constituição Federal de 1988, que chegou com 

a missão de redemocratizar o Brasil, demonstraram que a Lei Maior jamais começou 

a vigorar. Pelo contrário, os ideais do governo ditatorial traçaram os norte da 

Constituição de 1988 e o pretensioso processo de redemocratização do Brasil ficou 

                                                     
2 O uso do conceito de “minorizados” pode ser interpretado como sinônimo de minorias. Se dará 
preferência do uso do termo “minorizados” em razão dos grupos tidos como “minorias” não serem 
minorias no sentido quantitativo real, mas sim, grupos que foram ao longo dos anos relegados à uma 
inferioridade em comparação com as classes elitizadas. 
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marcado por um projeto autoanistiado, que jamais logrou êxito em romper 

politicamente com o regime militar-ditatorial. 

Neste sentido, se questiona se em algum momento existiu democracia no Brasil, 

democracia para quem? Uma vez que tais práticas de brutalidade e violência jamais 

deixaram de cessar no Brasil, o que mudou foram apenas os contextos e os motivos. 

O Brasil é marcado por uma “cultura da violência”, seja no seu passado mais 

longínquo, seja no mais recente, ou na própria atualidade, pois os dados não mentem: 

o Brasil ocupa o primeiro lugar em assassinatos de pobres do mundo. 

Essa modulação de uma “cultura da violência” tem como ponto central e inicial 

a formação da sociedade brasileira a partir de uma linguagem da escravidão, através 

de uma guerra iniciada há 500 anos atrás no Brasil, a guerra colonial, uma guerra 

civil, dentro e contra a população, que continua operando ainda as divisões sociais, 

políticas e econômicas contra os grupos minorizados e vulneráveis. 

Sendo assim, nos encontramos atualmente diante de uma guerra civil contra-

inssureicional, que já abandonou o traço característico que marcou os motivos das 

guerras dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, a manutenção da paz e da segurança. Mas 

que agora buscam uma espécie de “guerra preventiva” contra os inimigos, que se 

encontram, em sua grande maioria, dentro dos grupos minorizados. 

Resultando em diversas e perigosas crises sociais e institucionais, que 

ocasionam a supressão de direitos e garantias constitucionais, fazendo com que o 

Estado brasileiro flerte a todo instante com o fascismo e a falência da sua 

Democracia que sequer existiu em algum momento. 

Essas “crises” e “guerras preventivas” reencarnam atualmente na figura do 

atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que reata o que houve de pior na última 

ditadura brasileira com elementos protofascistas/neofascistas, resgatando diversas 

das categorias que marcam as características daquilo que Umberto Eco nomeou de 

“Ur Fascismo” ou “Eterno Fascismo”, como o culto à tradição, à família, combate aos 

inimigos, negação da ciência etc. 

Ainda que haja uma dificuldade em perceber o fascismo além do seu contexto 

histórico localizado, durante a segunda guerra mundial na Itália e na Alemanha, é 

necessário ressaltar que o fascismo é prata da casa. Diversos dos elementos que 

caracterizam um governo ou uma prática fascista estiveram presentes durante o 
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período colonial, monárquico, republicano, ditatorial e até o momento atual, naquilo 

que hoje entendemos por “democracia”. 

Sendo assim, em face do (re) surgimento diário de elementos Fascistas no âmago 

das relações promíscuas de Poder presentes no Brasil, tornando-se necessário (re) 

pensar e (re) analisar suas raízes autoritárias, que fazem do Fascismo um elemento 

presente desde o Brasil Colônia, ainda que de formas ressignificadas. 

A pandemia que assolou o mundo em 2020 apenou ratificou alguma dessas 

lógicas de guerra (fascista) que vão se ressignificando ao longo da história no Brasil. 

Portanto não há pretensão de uma breve pesquisa histórica que tenha como objetivo 

a resposta de que o Brasil ou a sociedade brasileira são fascistas, mas sim, a análise 

das características políticas e sociais do País, vinculadas com a sua história, de 

forma que possa possibilitar um melhor entendimento daquilo que se tem 

denominado atualmente de protofascismo ou neofascismo, bem como, a prática 

crítica de produção de linhas de fugas. 

 

2 UMA GUERRA SEM FIM 

 

Atribuindo-se da figura de linguagem do primeiro parágrafo do Manifesto 

Comunista de Marx e Engels, se poderia dizer que um espectro ronda o Brasil desde 

a sua invasão e invenção: o espectro da guerra. Uma guerra que é total, haja vista 

que ocorre no plano político, econômico e midiático (PÁL PELBART, 2018). Movida 

contra os todos os grupos minorizados, pois travada contra os pobres, pretos, 

mulheres, indígenas, esquerdistas etc. Guerra sem fim, pois mesmo após 500 anos 

do início do genocídio dos povos indígenas, ela não cessa em ser travada contra os 

minorizados pois, como bem aponta Lilia Schwarcz, a política de genocídio da 

população negra, indígena e periférica ainda não deixou de existir, apenas mudaram 

os contextos e os motivos, mas não os resultados (SCHWARCZ, 2019, P. 177). 

Este espectro de uma guerra sem fim no Brasil, moldou e molda as estruturas 

sociais, políticas e psicopolíticas da sociedade brasileira, marcando uma “cultura da 

violência” no País. A qual tem como ponto central e inicial a formação da sociedade 

brasileira a partir de uma linguagem da escravidão (SCHWARCZ, 2019, p. 127). Tal 

linguagem se resume ao processo de desumanização dos sujeitos, neste caso, dos 
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escravos indígenas e africanos do Brasil Colônia, “o primeiro laboratório biopolítico 

do planeta” (PÁL PELBART, 2018), o qual se operou através da brutalidade que 

marcou esse modelo de sociedade escravagista (a expectativa de vida de um escravo 

no Brasil Colonial era de 25 anos [SCHWARCZ, 2019, p. 28]).  

Interessante destacar também, que no período colonial brasileiro, foram 

elaborados manuais de como escravizar e castigar os escravos (SCHWARCZ, 2019, 

p. 48), de modo a aperfeiçoar este modelo econômico e social. O que foi um fator 

determinante e responsável por propiciar no indivíduo brasileiro essa espécie de 

naturalização e predisposição a essas práticas de desumanização e dessocialização 

do indivíduo. Tais práticas de brutalidade jamais deixaram de cessar no Brasil, como 

dito anteriormente, o que mudou foram apenas os contextos e os motivos. As 

violências contra os escravos, operadas pelos senhores de engenho na colônia 

brasileira também foram revividas durante a ditadura de 1964-1985, pelos 

torturadores do DOI-CODI. E que não cessam até os dias de hoje, ocorrendo através 

da violência policial contra as comunidades pobres do Brasil. 

Dessa maneira, através do costume com a violência dirigida ao outro (inimigo), 

a guerra contra os grupos minorizados persistirá até os dias de hoje, materializando-

se na crise do sistema carcerário (onde a sua população possui cor e classe 

definidas) e no ódio aos pobres, às mulheres, aos indígenas e aos grupos LGBTQ+. 

Onde os dados não mentem, pois o Brasil ocupa o primeiro ligar em assassinatos de 

pobres do mundo (SOUZA, 2019, p. 180), bem como as taxas de índice desemprego, 

pobreza e miséria, que estarão acompanhadas principalmente das pessoas pretas, 

das mulheres e dos indígenas. 

Violência cultural que foi construída pelas suas elites, a base de muita 

brutalidade e sangue através de seus mecanismos de moralização e poder. Haja 

vista que, como bem lembra Jessé Souza, a verdadeira singularidade social brasileira 

é o seu moralismo para inglês ver e o ódio secular às classes populares (SOUZA, 

2019, p. 181). Resultando em uma sociedade fortemente estruturada de modo 

hierárquica; que conheceu a cidadania como privilégio de classe; que transforma 

desigualdades sociais em hierarquia, mando e obediência e que faz da violência 

simbólica a regra da vida (CHAUI, 2013, p. 245). 
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Ademais, tal violência não ocorre tão somente através de uma brutalidade 

sangrenta. Como referido no início do texto, vivemos em uma guerra total, a qual se 

aplica a outras áreas da vida. Neste sentido, outra guerra que toma espaço na 

atualidade é a guerra econômica, uma guerra que converge em si a economia e a 

política. 

Independe das formulações de Clausewitz e Foucault, acerca da guerra e da 

política, onde cada uma seria a continuação da outra, o que nos é basilar nestas 

afirmações (sem entrar no mérito da qual estaria “correta”) é a confluência entre os 

conceitos de guerra e política. Desde o século XVII, é possível observar como a guerra 

e a política operaram aquilo que Foucault determinou de a arte de governar através 

das práticas de disciplina, biopolítica, controle e vigilância. 

Desde a metade do século XX, as guerras civis aconteceram veladas pelo 

manto das sociais-democracias e as políticas de bem-estar social. A economia 

financeira, ou terrorismo financeiro, com suas políticas de austeridade, passaram a 

substituir os meios militares clássicos (PÁL PELBART, 2017). Neste caso, as 

revoluções tecnológicas, por meios das técnicas de controle e vigilância, passaram 

a operar a governança neoliberal, que bem poderia ser nomeada de guerra neoliberal 

(PÁL PELBART, 2017). Esse novo modelo de governança/guerra, a partir das 

modulações de desejos, modos de pensar, crenças, medos (PÁL PELBART, 2017), 

produziu um novo sujeito, o empresário de si, um indivíduo que se coloca todos os 

dias no campo de batalha do mercado capital para lutar pela sua sobrevivência, 

entretanto, essa luta se dá em nome da política do capital e fada o empresário de si 

ao fracasso. 

Portanto, nesta linha de governança e/ou guerra, é possível concluir que a 

governamentalidade3 jamais substitui a guerra, mas sim, se sobrepôs a ela para 

organizá-la e controlá-la (PÁL PELBART, 2017, p.18). Nessa lógica, a guerra midiática 

consegue operar com maestria, pois a mesma deve ser ganha antes mesmo da 

guerra se dar (PÁL PELBART, 2017, p. 20). Como exemplo, poderíamos citar a prisão 

do ex-presidente Lula, que já tinha resultado certo antes mesmo de iniciado o seu 

                                                     
3 O uso do conceito de governamentalidade está dentro do pensamento foucaultiano acerca do tema, 
como a prática de governar, admistrar, organizar os sujeitos, a arte de governar, desde o poder 
pastoral até o neoliberalismo.  
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processo criminal, em decorrência do movimento midiático4 que se operou desde o 

processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Outro exemplo, que 

estaria ligado ao mesmo movimento midiático, seria a vitória do então Presidente 

Jair Bolsonaro, a qual se deu muito em parte pelos eventos mencionados5. 

Sendo assim, nos encontramos atualmente diante de uma guerra civil contra-

inssureicional, que já abandonou o traço característico que marcou os motivos das 

guerras dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, a manutenção da paz e da segurança. Ao 

contrário, a guerra contra-inssureicional é operada através de um pleno estado de 

insegurança generalizado, seja pelo medo do crime, operado através da clássica 

sociedade do espetáculo de Guy Debord, onde a mídia novamente encontra-se como 

técnica central, seja pelo embate entre o coletivo e o individual, causado pela razão 

neoliberal de ser, o que permite a máquina de guerra do capital, ou até mesmo poder-

se-ia dizer uma máquina de guerra fascista (como analisaremos a seguir), justificar 

as suas demandas a bel prazer. Todavia, o âmago dessas guerras continua o mesmo 

da iniciada há 500 anos atrás no Brasil, a guerra colonial, uma guerra civil, dentro e 

contra a população, operando ainda as divisões sociais, políticas e econômicas 

contra os grupos minorizados e vulneráveis (PÁL PELBART, 2017 p. 21). 

 

3 FASCISMO À BRASILEIRA: DO MOVIMENTO INTEGRALISTA À ELEIÇÃO DE 

BOLSONARO 

 

Seguindo na linha de Lazzarato podemos perceber “no tópico anterior” que a 

guerra nunca parou, apenas foi sendo operada segundo os embates do momento 

                                                     
4 Aqui vale ver todas as reportagens, matérias e documentos fornecidos pelo The Intercept no que 
ficou conhecido como “Vaza Jato” como, por exemplo, a disponibilização das conversas entre 
integrantes da magistratura e do ministério público responsáveis pelo processo do ex-presidente 
Lula, que combinavam as ações a serem tomadas para garantir a sua prisão e de como isso 
impactaria nas eleições de 2018. Ver: https://theintercept.com/2020/01/20/linha-do-tempo-vaza-
jato/ 
5 Para um aprofundamento melhor acerca de tais eventos e de como este contribuiram para a eleição 
de Bolsonaro em 2018, indica-se a leitura de: BRUM, Eliane. Brasil, construtor de ruínas: Um olhar 
sobre o Brasil, de Lula a Bolsonaro. Arquipélago Editorial, 2019; CASTRO, E. V. de. Brasil, país do futuro 
do pretérito. Série Pandemia. n-1 edições, 2019; CASARA Rubens. Estado pós-democrático: Neo-
obscurantismo e gestão dos indesejáveis. Civilização Brasileira, 2017; CASARA, Rubens. Sociedade 
sem lei: pós-democracia, personalidade autoritária, idiotização e barbárie. Civilização Brasileira, 2018; 
PINHEIRO-MACHADO, R.. Amanhã vai ser maior: o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de 
fuga para a crise atual. Planeta do Brasil, 2019. 

https://theintercept.com/2020/01/20/linha-do-tempo-vaza-jato/
https://theintercept.com/2020/01/20/linha-do-tempo-vaza-jato/
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político (LAZZARATO, 2019, p. 27). Desde a modernidade, essa operação se deu pela 

máquina de guerra do capital, seja na figura do Estado, seja na figura da “mão 

invisível” do mercado das oligarquias. Um grande vetor que funciona como óleo nas 

engrenagens da máquina do capital é o fascismo, uma vez que, como alude Battaile, 

a agenda do fascismo e do capitalismo são as mesmas. Neste ponto, uma das 

definições de Umberto Eco acerca do Ur-Fascismo vai de encontro à lógica da guerra 

do capital: “não há luta pela vida, mas antes ‘vida para a luta’. Logo, o pacifismo é 

conluio com o inimigo; o pacifismo é mau porque a vida é uma guerra permanente”. 

Ressalvadas as similitudes e simbioses entre a máquina de guerra do capital 

e o fascismo, teremos em Bolsonaro e no bolsonarismo “hoje”, a figura do fascismo 

brasileiro atual, uma mescla de capitalismo, escravidão soft, publicidade coworking, 

de um pseudodesenvolvimento sustentável e indiferença com a vida (as políticas 

tomadas pelo governo Bolsonaro diante da pandemia causada pelo covid-19 é uma 

amostra disso) (SAFATLE, 2020). Entretanto, temos um longo percurso das políticas 

fascistas até 2020. 

Ainda que haja uma dificuldade em perceber o fascismo além do seu contexto 

histórico localizado, durante a segunda guerra mundial na Itália e na Alemanha, é 

necessário ressaltar que o fascismo é prata da casa (PÁL PELBART, 2018). O 

fascismo tem como marca o uso da ordem, da ameaça e do insulto (LAZZARATO, 

2019, p. 115), e a história do Brasil é o uso contínuo dessa lógica, a diferença que tais 

marcas se restringiam apenas às práticas coloniais do plantantion (o primeiro 

laboratório biopolítico do planeta) e agora são aplicas à toda população (SAFATLE, 

2020), haja vista que, como bem destaca Frantz Fanon, o fascismo é a lógica 

capitalista aplicada na colônia, agora aplicada na metrópole. 

Entretanto, é no período pós-velha república que veremos uma consolidação 

dessas linguagens autoritárias na forma de uma ideologia fascista, ainda que o 

fascismo se trate muito do que um conjunto complexo de ideias socio-políticas 

(AMARAL, 2020, p. 257). 

Teremos como precursor do fascismo como ideologia no Brasil o Movimento 

Integralista Brasileiro, fundador da Ação Integralista Brasileira (AIB). A AIB 

representava um partido de massa que visava à conquista do poder, mas que, 

ocultando a real classe social dos seus dirigentes (CHAUI, 2013, p, 22, 31), era “na 
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prática”, formado e dirigido pelas elites insatisfeitas que, até então, não participavam 

da política brasileira, mas que, posteriormente, nesse cenário, viriam a promover a 

Revolução de 1930. 

O surgimento do integralismo se deu através de um vazio político que havia 

no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Sobre o pretexto de restaurar a 

autoridade do país (CHAUI, 2013, p. 51), as classes populares viram no movimento a 

chance de se libertar das classes dominantes tradicionais e ganhar espaço político 

para atuar (CHAUI, 2013, p. 53). O movimento operava com dispositivos 

autenticamente autoritários, como a crise nacional, o branqueamento das classes, a 

restauração da autoridade nacional, o repúdio à democracia, ao liberalismo e ao 

comunismo, se valendo da imagem de “angústia universal”, em vez de conceitos, 

para conclamar apoio popular: “brasil jogado às traças!”, “brasil sendo vendido para 

comunistas!”, “políticos roubam o povo!”. (CHAUI, 2013, p. 31). 

No pilar base do integralismo, estava a revolução, a qual deveria passar 

inteiramente pela da retomada da família e das origens cristãs do país. (CHAUI, 2013. 

p. 38). Portanto, a AIB surgiu a partir de uma roupagem “nova”, “inédita” e “nacional”, 

entretanto, apenas resgatou e ressignificou6 as políticas aplicadas nas colônias do 

país e atrelou às teorias e movimentos europeus autoritários. 

Em que pese o movimento e o partido integralista tenham perdido espaço à 

época durante a Revolução de 1930, ele foi um sucesso popular, uma vez que contava 

com mais de um milhão de membros e uma milícia “particular”, os camisas-verdes 

(em alusão aos camisas negras na Itália fascista). Ainda, boa parte das suas ideias 

e teorias foram replicadas durante a ditadura do Estado Novo (que durante a sua 

vigência chegou a manifestar apoio ao nazifascismo na Europa) nas mãos de figuras 

ímpares como Francisco Campos. E como bem nos lembra Vladimir Safatle, são 

esses movimentos fascistas de 1930 que irão se transformar posteriormente em 

apoio à ditadura militar de 1964 a 1985 e que chegaram à Nova República (período 

posterior à ditadura militar encerrada em 1985 e à Constituição de 1988). Não à toa 

veremos o discurso integralista ser replicado em pleno 2020 na retórica bolsonarista, 

                                                     
6 Aqui o conceito de “ressignificação” está sendo utilizado no mesmo sentido empregado por Ricardo 
Gloeckner, onde os processos de ressignificação operam-se através de “continuidades de 
características na descontinuidade”. Ver: GLOECKNER, Ricardo. Autoritarismo e Processo Penal, Uma 
Genealogia das Ideias Autoritárias no Processo Penal Brasileiro. Tirant Lo Blanch, 2018. 
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como a retomada da religião (agora na sua versão neopentecostal), da família e da 

nação. 

 

DO GOLPE DE 64 À ELEIÇÃO DE BOLSONARO 

 

Sobre o pretexto de evitar o “fantasma do comunismo”, de barrar reformas que 

tinham como intuito a resolução de impasses do capitalismo brasileiro (TOLEDO, 

1983, p. 32) e de evitar uma guerra civil no país, instalou-se o que ficou conhecida 

como a ditadura civil-empresarial-militar7. 

Apoiada  pela  burguesia  e  alguns setores da classe média, com bandeiras de 

                                                     
7 Oportuno destacar o apoio empresarial internacional, em especial dos Estados Unidos ao golpe de 
64: “Entidades políticas e sindicais que faziam sistemática oposição a Goulart foram generosamente 
contempladas com recursos financeiros do governo norte-americano. Tudo que visava a minar o 
poder do Executivo federal era incentivado pelos EUA. Thomas Mann, secretário de Estado para 
Assuntos Interamericanos, declarou a respeito: "quando assumi o cargo, até mesmo antes, estávamos 
conscientes de que o comunismo estava corroendo o governo do Presidente João Goulart, de uma 
forma rápida, e antes de chegar ao cargo já tínhamos uma política destinada a ajudar governadores 
de certos estados". Tal política ficou conhecida com o significativo nome de "ajuda às ilhas de 
sanidade administrativa". Consistiu ela na liberação de verbas da Aliança para o Progresso apenas 
para aqueles estados cujos governadores eram hostis ao governo federal. Desta forma, foram 
beneficiados, entre outros, os estados da Guanabara, São Paulo e Minas Gerais. Não havia, pois, 
nenhuma coincidência no fato de seus governadores serem notórios e importantes "conspiradores 
civis" — respectivamente, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros e Magalhães Pinto. Documentos do 
Departamento de Estado norte-americano, recentemente revelados à opinião pública, evidenciam o 
grau de participação e de envolvimento dos EUA na conspiração e execução do golpe de abril de 1964. 
Examinemos aqui apenas o caso da chamada "Operação Brother Sam". No dia 31 de março aprovou-
se, numa reunião no Departamento de Estado um plano militar que consistia no envio às costas 
brasileiras de um porta-aviões de ataque pesado (o Forrestal), destróieres de apoio, petroleiros 
bélicos, navios de munições e navios de mantimentos; aviões transportando armas e munições (110 
toneladas), aviões de caça, aviões-tanques e um posto de comando-transportado deveriam se 
deslocar para o Rio de Janeiro. O objetivo de toda esta aparatosa operação era a de fornecer "apoio 
logístico, material e militar" aos golpistas. Contrariando os próprios prognósticos da CIA, que previa 
uma "guerra civil" prolongada no Brasil, os "revolucionários de abril" não precisaram disparar 
praticamente um só tiro para derrubar o governo de Goulart. Alguns telefonemas foram suficientes 
para que o golpe fosse vitorioso. Desta maneira, a sigilosa "Operação Brother Sam" pôde ser 
cancelada, antes mesmo de ser efetivada. Este fato permitiu ao solerte embaixador norte-americano 
proclamar com muita alegria, mas com idêntica solenidade, que a "revolução de 1964" tinha sido um 
"produto 100% brasileiro"! Três dias após o golpe, Carlos Lacerda ouviria de Mr. Gordon a seguinte 
declaração: "Vocês fizeram uma coisa formidável! Essa revolução sem sangue e tão rápida! E com 
isso pouparam uma situação que seria profundamente triste, desagradável e de conseqüências 
imprevisíveis no futuro de nossas relações: vocês evitaram que tivéssemos que intervir no conflito" 
(Carlos Lacerda, Depoimento). Não obstante todas estas evidências demonstrem o envolvimento 
norte-americano no processo de derrubada de Goulart, não se deve concluir — como insistem certas 
interpretações mecanicistas — que o "golpe começou em Washington" ou que a "CIA esteve por detrás 
de tudo". Nessa versão, os agentes internos — decisivos na preparação e no desencadeamento do 
golpe político-militar — não passariam de meros instrumentos da política do Pentágono...”. Ver: 
TOLEDO, Caio Navarro de. O Governo Goulart e o Golpe de 64. Editora Brasiliense, 1983. 
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anticomunismo, defesa da propriedade, da fé religiosa e da moral, com 

manifestações civis como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade (TOLEDO, 

1983, p. 27), o Golpe de 64 e a ditadura militar, que se seguiria, reproduziam, sob nova 

roupagem, temas bastante presentes nas décadas de vinte, trinta e quarenta, em 

destaque a ideologia da defesa social, que passou a ser um dos nortes da política 

brasileira. 

Após 21 anos de um governo ilegal e que promoveu um dos capítulos mais 

sombrios da história do Brasil, o seu desfecho comemorado como uma grande vitória 

democrática, não parece ter rompido com os laços autoritários e fascistas que 

marcaram o regime ditatorial, pois, em que pese a entrada em vigor da Constituição 

Federal de 1988, que marcaria o fim definitivo da ditadura no Brasil, tais eventos não 

lograram êxito em efetivar o seu caráter de Constituição Cidadã. 

O processo de redemocratização do Brasil ficou marcado por um projeto 

autoanistiado (AMARAL, 2020, p. 252) que não logrou êxito em romper politicamente 

com o regime militar-ditatorial. Pelo contrário: os ideais do governo ditatorial 

traçaram os norte da Constituição de 1988, trabalhando o conceito de “democracia” 

associado ao binômio “segurança e desenvolvimento” (GLOECKNER, 2018, p. 600), 

ressignificando o conceito de “defesa social” do governo varguista, bem como, 

mantendo dispositivos descaradamente “militares”, como art. 142 da CF/88. Como 

ressalta Paulo Eduardo Arantes, “do Banco Central ao Código Tributário, passando 

pela reforma administrativa de 1967, a Constituição de 1988 incorporou todo o 

aparelho estatal estruturado sob a ditadura” (ARANTES, 2010, p. 221). Tendo, ainda, 

o Supremo Tribunal Federal como promovedor de manutenções e ressignificações 

de categorias autoritárias através de reformas e jurisprudências técnicas 

(GLOECKNER, 2018, p. 392), órgão que serviu de instrumento aos militares no golpe 

de 1964. 

Essas “formas” de (des)governo autoritárias, pró-capitalistas e de total 

conivência com as incestuosas relações de poder que marcaram a política do nosso 

país, como bem delineia Tales Ab’Saber, o colocaram no rumo da sua atual ordem de 

violência tradicional e cotidiana, formando uma população vulnerável a tudo 

(AB’SABER, 2010, p. 189). 
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Não à toa, após mais de 30 anos desde o último episódio mais sombrio na 

história recente do nosso País, o cenário mudou. Entretanto, o teatro onde ocorre a 

peça chamada “Brasil”, teve a sua estrutura ainda mais deteriorada. Em resumo, a 

coisa continua piorando. Mesmo com a eleição de um partido de esquerda à 

presidência, o cenário político não se alterou. O governo Lula precisou se aliar às 

políticas financeiras para chegar ao poder e governou como se o âmago podre das 

relações entre economia e política não existissem (AB’SABER, 2010, p. 192). 

As políticas financeiras que marcaram o governo do Partido dos 

Trabalhadores tinham como objetivo a redução da pobreza e da miséria e foram 

efetuadas através da política de concessão de crédito, que viria a se mostrar 

posteriormente como um cavalo de troia (LAZZARATO, 2019, p. 29), transformando a 

classe trabalhadora em sujeitos endividados. 

 

O ódio de classe suscitado por um presidente operário, pelas cotas garantindo a 

inscrição dos negros na universidade ou pela imposição do contrato de trabalho 

para empregadas domésticas (quase sempre afrodescendentes) exprimiu-se por 

ocasião do revés das políticas econômicas. Mas não se deve excluir a hipótese 

de que os sentimentos de tristeza do homem endividado, ao mesmo tempo culpa 

e frustrado, assustado e isolado, angustiado e despolitizado, tenham tornado 

disponíveis para a aventura fascista pobres e assalariados. A micropolítica dos 

créditos criou as condições para uma micropolítica fascista (LAZZARATO, 2019, 

p. 35) 

 

Com isso, o cenário brasileiro foi tomado pelo desemprego, pela precariedade, 

pela extrema exploração de renda e vida, com a pior concentração de renda do 

mundo, formando sujeitos econômicos sem renda (AB’SABER, 2010, p. 190), fruto 

das políticas financeiras neoliberais, numa espécie de fascismo de consumo. Bem 

como, encontra-se afundando na gravíssima crise das superlotações penitenciárias, 

acompanhada da polícia pública que mais mata no mundo e de uma barganha 

institucional pública com as facções criminosas. E onde problemas econômicos são 

resolvidos em detrimento de direitos fundamentais (SERRANO, 2016, p. 30), como no 

caso da PEC aprovada em 2017 pelo então Presidente do Brasil Michel Temer, que 

congelou os gastos com educação e saúde pública por 20 anos. 



 

 

 
 

Jorge A. Bard S. Filho | 197 

 

O sujeito econômico sem renda brasileiro encontra-se num marasmo de 

ausência de “vida” pública. Não há uma cultura de dignidade humana básica no 

espectro da sociedade brasileira como em relação aos países de “primeiro” mundo. 

Não nos faltam casos diários no Brasil como o de George Floyd, entretanto, parcela 

da população não se comove com os de “nós”. Ao contrário, essa parcela prefere 

prestar “solidariedade online” pelos Outros. 

O processo de redemocratização do Brasil terá sua falência decretada com a 

volta do espectro militar-ditatorial ao Poder com a eleição de Bolsonaro no ano de 

2018, uma falência decretada no início do pretensioso projeto autoanistiado 

(AMARAL, 2020, p. 252), haja vista que os porões da ditadura jamais foram abertos 

e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ficaram abertos, diante da ausência de uma 

devida tratativa e de um arrependimento histórico que vem desde o colonialismo, 

marcando profundamente nossa vida política e social.  

No início deste capítulo, procurou-se fazer uma breve explanação acerca do 

Movimento Integralista Brasileiro, para agora, traçar as similitudes deste com os 

ideais bolsonaristas que o ressignificaram. 

Há diversas semelhanças entre a retórica integralista e aquelas encontradas 

nos discursos de Bolsonaro e seus apoiadores durante a sua campanha em 2018, na 

sua posse e no seu exercício. Entre elas está “A retomada da religião cristã —agora 

em versão neopentecostal—, da família e da pátria parece servir para rearticular um 

núcleo fascistizante de longa data na sociedade brasileira” (SINGER, André et al, 

2020). Entretanto, em que pese as similitudes entre os discursos e ideais, o que 

acontece agora não é de uma instância de continuidades políticas.  

Ao contrário dos integralistas, que contavam com um movimento e uma 

organização política organizada, nos moldes em um partido de vanguarda, que 

contava até mesmo com uma estrutura paramilitar, o bolsonarismo, tema ainda 

muito recente e que tem rendido diversos estudos atualmente para compreender 

melhor as suas bases e categorias 8 , não possui uma “organização política 

substancial”, materializada em algum partido ou movimento político, mas conta 

                                                     
8 Para um aprofundamento do tema indica-se: BRUM, Eliane. Brasil, construtor de ruínas: Um olhar 
sobre o Brasil, de Lula a Bolsonaro. Arquipélago Editorial, 2019; CASARA Rubens. Bolsonaro: o mito e 
o sintoma. Editora Contracorrente, 2020. CALEJON, Cesar; VIZONI, Adriano. A ascenção do 
bolsonarismo no Brasil do século XXI. Lura Editorial, 2019. 
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“apenas” com um apoio de massas, que resgatam uma espécie de “camisas-pardas” 

pró-Bolsonaro e conexões com as milícias policiais (SINGER, André et al, 2020), 

formando uma espécie de pseudomovimento protofascista que apoia todos os tipos 

de horrores que aconteceram durante a ditadura militar e exalta figuras chaves, no 

que foi considerado a “linha dura” do regime militar, responsáveis pelas mais 

gritantes barbáries da ditadura (tortura etc.), como o Coronel Carlos Alberto Brilhante 

Ustra9, que até hoje recebe honrarias por seus “feitos” e é tido como “herói”. 

O que Bolsonaro conseguiu fazer foi reatar “o fio perdido do fascismo 

brasileiro com a energia que emergiu em junho de 2013, potencializada pela 

Operação Lava Jato” (SINGER, André et al, 2020), regatando “grupos como TFP 

(Tradição, Família e Propriedade), as bases do janismo e do malufismo da década de 

1980, caracterizadas pelo sociólogo Flávio Pierucci como protofascistas” (SINGER, 

André et al, 2020). Em resumo, Bolsonaro criou 

 

um partido popular, uma direita popular. Criou a partir do momento em que 

desrecalca todos esses traços mais brutais e violentos, temas presentes na 

sociedade brasileira. Esses os traços podiam estar visíveis, mas eram 

geograficamente deslocados. É um tipo de violência que você encontra no 

tratamento das populações da periferia, no tratamento das populações negras… 

Agora essa violência vem para o centro e se espalha contra todos, chega nesse 

nível que transforma desejo de ruptura em ritual auto-sacrificial. (SAFATLE, 

Vladmir, 2020) 

 

Portanto, Bolsonaro e o bolsonarismo10 não são um acidente de percurso, nem 

tampouco, culpa dos governos do Partido dos Trabalhadores, como muito tem se 

repetido aos quatro cantos do país. O ideal de Bolsonaro sempre esteve por aí, desde 

quando não se propuseram a fechar os porões da ditadura. A questão da sua 

ascensão se deve ao fato daquilo que Lazzarato comenta quanto à posse de Trump 

                                                     
9  Ver: https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-afirma-que-torturador-brilhante-ustra-e-um-
heroi-nacional/ e https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-diz-que-coronel-ustra-
respeitava-os-direitos-humanos-de-seus-subordinados,70003469887. 
10  Vale destacar aqui a intencional diferenciação entre Bolsonaro e o bolsonarismo. Enquanto o 
primeiro se refere à uma figura política autoritária que a todo instante flerta com o fascismo, o 
segundo se trata de um movimento de massa que flerta com o fascismo e, como referido, tem sido 
tema de diversos estudos para uma melhor definição do conceito. 

https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-afirma-que-torturador-brilhante-ustra-e-um-heroi-nacional/
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-afirma-que-torturador-brilhante-ustra-e-um-heroi-nacional/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-diz-que-coronel-ustra-respeitava-os-direitos-humanos-de-seus-subordinados,70003469887
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-diz-que-coronel-ustra-respeitava-os-direitos-humanos-de-seus-subordinados,70003469887
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nos EUA: a construção de uma campanha que soube operar a crise econômica e 

psíquica produzida pelas esmagadoras políticas de financeirização, que produziu 

uma ampla população endividada e esgotada, física e mentalmente (LAZZARATO, p. 

114-115). A ascensão de figuras como Trump e Bolsonaro facilitaram o surgimento 

de práticas políticas que alimentaram as subjetividades protofascistas, neofascistas, 

autoritárias, neoliberais, coloniais, racistas, sexistas, qualquer que seja o conceito 

específico que se queira nomear, uma vez que o inimigo que “teria” produzido tais 

crises (financeira, identitária, segurança), eram os grupos destinatários de tais 

políticas sociais: comunidade afro e as cotas; empregadas e a regulação de vínculo 

empregatício; bem como o acesso financeiro das camadas mais pobres. 

Dessa forma, a “crise democrática” que se consagra com a eleição de 

Bolsonaro apenas chega para decretar a superação das sociais-democracias pelo 

autoritarismo e fascismo neoliberal e provocar uma questão para a qual estávamos 

adormecidos (ou sendo coniventes) até então: em algum momento houve 

democracia no Brasil? 

 

4 O ETERNO RETORNO DO COLONIALISMO BRASILEIRO: REFLEXÕES FINAIS  

 

Sabemos que a Escravidão no Brasil foi muito mais do que um modelo 

econômico, pois ela moldou toda uma cultura social. Como bem apontou Florestan 

Fernandes em seus estudos, o maior legado do sistema escravocrata foi de uma 

consolidação profunda e entranhada desigualdade social (FERNANDES, 1965). 

Portanto, a sociedade brasileira foi formada através de uma linguagem da 

escravidão, que será o grande âmago de um fascismo à brasileira, uma vez que, 

muito mais do que apenas um problema racial, de cor, envolvida em um sistema 

econômico, foi um fator determinante e responsável por propiciar no indivíduo 

brasileiro uma espécie de predisposição a práticas de desumanização do indivíduo, 

algo muito análogo ao homo sacer de Agamben, no tocante à descaracterização do 

indivíduo como um sujeito, um sujeito pertencente a uma sociedade, um sujeito de 

direitos, um sujeito com dignidade. 

Nem mesmo 300 anos de um modelo escravagista brutal (que contava até 

com manuais de aperfeiçoamento de práticas de tortura) e a promulgação da Lei 
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Áurea foram suficientes para gerar algum tipo consciência humanista. O resultado, 

de início, foi apenas a superação jurídica do problema, uma vez que o paradigma 

social ainda permaneceu, pois entravam em cena as teorias científicas do racismo, 

tidas como as “teorias darwinistas raciais” (SCHWARCZ, 2019, p. 30), surgindo assim 

uma nova forma racismo, legitimada, agora, pela ciência.  

Isso tudo, somado à ausência de políticas públicas que pudessem dar suporte 

à comunidade negra, fizeram com que a inserção da comunidade negra na sociedade 

não ocorresse de uma forma republicana ou democrática. Uma vez que, sem nenhum 

suporte social, sem nenhuma qualificação, e com um estigma racial cada vez mais 

acentuado e renovado, restou à comunidade os serviços que já eram dos escravos 

na época colonial.  

Todos esses problemas se resumiam muito bem em um dito que circulava nos 

últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX: “a liberdade é negra, 

mas a igualdade é branca”. Dessa maneira, através das ideias e práticas fascistas 

diárias no cotidiano brasileiro, a desigualdade irá se apresentar tanto na forma 

econômica, como em relação as oportunidades, no gênero, no social etc 

(SCHWARCZ, 2019, p. 126).  

A ineficiência da construção de uma narrativa democrática no Brasil (CASARA, 

2018, p. 159), demonstra que o Estado de Exceção/Polícia sempre permaneceram no 

interior dos Estados democráticos e liberais, haja vista que a posse das democracias 

liberais e sociais-democracias jamais operaram uma ruptura com relação aos 

Estados autoritários anteriores, sempre pulsando as tendências fascistas no interior 

das atuais democracias. 

Os governos brasileiros jamais tocaram na problemática da mentalidade 

autoritária, atuando numa espécie de silêncio e amnésia acerca do tema (CASARA, 

2018, p.189). A tradição autoritária e inquisitória do Brasil naturalizou as práticas de 

violência na sociedade como resposta aos problemas sociais (CASARA, 2018, p. 159) 

e, como ressalta Safatle, “o exército brasileiro não serviu para outra coisa se não se 

voltar contra o próprio povo brasileiro” (SAFATLE, 2020). Essas questões podem ser 

claramente vistas nas políticas de encarceramento massivo, na incriminação dos 

movimentos sociais (como o MST, por exemplo) e na expansão das estratégias de 
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controle da criminalidade, evidenciando novamente o caráter de defesa social 

estadonovista ressignificado na atual conjuntura política. 

Portanto, a crise carcerária, o desemprego, a precariedade, a extrema 

exploração de renda vida, a pior concentração de renda do mundo, os sujeitos 

econômicos sem renda, a ausência da solidariedade pública etc., que ocorrem 

diariamente no nosso país, são apenas sintomas e resultados de uma ampla crise de 

imaginação política que assola o mundo (AMARAL, 2020, p.105), mas que marcam e 

se expressam através da singularidade da nossa população e dos nossos problemas 

políticos.  

A história do Brasil é uma história sem começo (AB’SABER, 2010, p. 197) e que 

se repete com novas lógicas de guerra incansavelmente todos os dias, seja na figura 

de uma esquerda que foi derrotada em 1964, mas ainda não quis aceitar, seja no 

sistema carcerário, econômico e educacional, em um ano (1964) que, como bem 

destaca Paulo Eduardo Arantes (2010, p. 205), insiste em não acabar, ou em uma 

invasão e de um massacre que ainda não acabaram. 

A pandemia que assolou o mundo em 2020 apenou consolidou alguma dessas 

lógicas de guerra que vão se ressignificando ao longo da história no Brasil como, por 

exemplo, as manifestações de Bolsonaro quanto à manutenção e defesa da 

economia durante a pandemia em detrimento da vida das pessoas expostas ao vírus 

da Covid-19. Como ressalta Safatle, “é uma lógica de guerra. Manter o emprego, e 

assim, manter a tortura diária da miséria e precariedade” (SAFATLE, 2020). É o eterno 

retorno do colonialismo brasileiro, onde “os empresários são os novos senhores de 

engenho”. 

Aquele Fascismo que se presenciou durante a 2ª Guerra Mundial já deixou de 

existir, mas através de ressignicações “o advento dos novos fascismos traz uma 

confirmação suplementar de que, no capitalismo, a ordem política, garantida por 

dispositivos econômicos, jurídicos e tecnológicos, é continuamente rompida, não 

pelas invenções técnicas, mas por revoluções e contrarrevoluções” (LAZZARATO, 

2019, p. 106). Não à toa vimos no discurso de Bolsonaro durante as eleições de 2018 

a tônica do “tem que mudar isso daí”, recorrendo às bases do culto da tradição, a 

recusa da modernidade, o irracionalismo (negação da ciência como fonte de saber), 

combate à diversidade, apelo às classes médias endividadas e ressentidas, culto da 



 
 
 
 

202 | Fascismos: leituras, montagens e agenciamentos 

pátria, combate aos inimigos, culto da família, da religião cristã. Sendo todas essas 

bases características típicas do fascismo presente no que Umberto Eco (1995) 

nomeia de “Ur Fascismo” ou “Fascismo Eterno”. Demonstrando que o fascismo é, 

paradoxalmente, revolucionário e contrarrevolucionário. Sendo que o novo fascismo, 

nas palavras de Lazzarato (2019, p. 40), “é produção, destruição e autodestruição”. 

Exemplo disso será o comunicado de Bolsonaro em relação à economia e 

manutenção do seu funcionamento em detrimento da morte de alguns, reeditando o 

Telegrama 71 de Hitler, “se a guerra está perdida, que pereça a nação”, bem como da 

população saindo às ruas para protestar em sua defesa. 

Evidente que pelo curto espaço, não se trata de declarar e acentuar de forma 

definitiva que o Brasil e o povo brasileiro são fascistas, mas sim, de estabelecer um 

olhar atento às práticas políticas e aos fascismos, sejam no seu sentido macro ou 

micro, em que estamos inseridos e vulneráveis cotidianamente. 
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