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Assim como a cooperação e a solidariedade, a 
discriminação e a violência estão na origem da 
estrutura social desde que a sociedade desen-
volveu formas primitivas de produção das 
condições materiais de existência. A democra-
cia representativa é resultante de uma luta 
social por justiça política, com todas as virtu-
des e imperfeições que possa conter. Do 
mesmo modo, o nazifascismo é uma manifes-
tação objetiva dessa condição histórica, pauta-
da no despotismo, na violência institucional e 
na defesa de um projeto de governo antidemo-
crático.
O nazifascismo e suas formas singulares de 
expressão, como o bolsonarismo, por exemplo, 
não são apenas problemas políticos ou morais, 
mas principalmente criações, ou seja, estão na 
gênese constitutiva, no engendramento, da 
estrutura social. Desde seus primórdios, nas 
hordas primitivas, a sociedade pratica a violên-
cia como fundamento básico das relações de 
poder. Essa é a origem histórica tanto da 
civilização quanto da barbárie. O projeto civili-
zatório pretendeu interditar a violência com a 
construção de normas de conduta social demo-
cráticas e inclusivas, mas, dialeticamente, 
parte fundamental das próprias normas foram 
impostas com violência e resultaram no aper-
feiçoando de outras formas de violência, 
muitas delas sutis, disfarçadas, amparadas por 
enunciados ardilosos. A violência como justifi-
cativa para conter a violência se institucionaliza 
no aparato normativo do Estado de classe, 
favorecendo processos de guerra econômica, 
política, jurídica e social, como é o caso da 
Lawfare. 

O nazifascismo, portanto, não é somente um 
fenômeno próprio da burguesia ou da chamada 
classe média e tampouco de uma determinada 
formação social ou de um país. Esse é um 
fenômeno representativo da luta de classes e 
seus efeitos. É um fenômeno de conformação 
identitária da constituição de significativa 
parcela da sociedade, que na modernidade se 
apresenta sob o comando do sistema de capi-
tal. Porém, o nazifascismo não é uma confor-
mação exclusiva de classe e nem de uma 
sociedade específica, ainda que se desenvolva 
no interior das lutas fundamentais de classe, 
mas de uma formação social. O nazifascismo é 
um projeto de poder que pretende transcender 
as relações de pertença próprias das classes 
sociais.
Considerando, apenas a título de ilustração, os 
processos eleitorais como um modo de mani-
festação de posição política e social, observa-
-se que os resultados das eleições nos princi-
pais países dos hemisférios norte e sul, nas 
últimas décadas, sugerem que é empiricamen-
te demonstrável que cerca de 1/3 da popula-
ção identifica-se e apoia o projeto nazifascista, 
o autoritarismo, o preconceito, a incompetên-
cia, a discriminação, a desumanidade; identifi-
ca-se com políticas econômicas de inspiração 
neoliberal rasteira, que retira direitos sociais 
básicos dos trabalhadores e sustenta todo o 
processo de acumulação do capital; identifica-
-se com políticas públicas de segurança base-
adas na violência dirigida aos excluídos e 
discriminados, aos imigrantes, aos povos 
originários, aos negros e à população LGBT-
QIAP+; identifica-se com o discurso do ódio, da 
destruição, da punição por conta própria (tendo 
a arma como símbolo), da desumanização; 
entre outras identidades mais. 
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No caso singular da eleição em 2022, em 
primeiro turno, no Brasil, a candidatura do 
presidente à reeleição representa explicitamen-
te os valores do projeto nazifascista. Não é 
necessário discutir aqui as políticas específi-
cas, todavia, é importante assinalar que o 
processo eleitoral não se desenvolveu a partir 
de um embate entre o nazifascismo e o socia-
lismo democrático, mas entre nazifascismo e 
civilização. Nesse primeiro turno o represen-
tante do projeto nazifascista recebeu 51,07 
milhões de votos (43,2% dos votos válidos), 
contra 57,26 milhões de votos (48,4% dos 
válidos) do candidato que representa o projeto 
antifascista. Considerando os demais candida-
tos (que obtiveram cerca de 10 milhões de 
votos), os votos em branco e nulos (5,45 
milhões) e as abstenções (cerca de 32,7 
milhões de eleitores), o projeto nazifascista foi 
avalizado por 1/3 de todo o colégio eleitoral, 
que soma perto de 156 milhões de eleitores, o 
que é um indicador significativo para represen-
tar o perfil da estrutura social. Obviamente, não 
se pode afirmar que todo eleitor do candidato 
do nazifascismo é um nazifascista, mas pode-
-se considerar que todos os eleitores que 
votaram no candidato concordam com esse 
projeto e o apoiam, independentemente dos 
argumentos que justificam esse apoio.
Diante dessa forma manifesta da incivilidade 
contemporânea, que parece ressurgir dos 
escombros dos conflitos mundiais de destrui-
ção sob o patrocínio de Estados imperialistas 
bélicos, pode-se formular, sem esforço, três 
questões fundamentais urgentes:
i. Como o nazifascismo se transformou 
em uma ideologia partilhada por parte da 
classe trabalhadora? 
ii. Qual a força dos enunciados (discur-
sos, narrativas, etc.) na formação ou defor-
mação da consciência e das práticas de 
classe? 
iii. Como a alienação, em seu amplo 
sentido, expande-se tão objetivamente em 
todas as relações de produção das condi-
ções materiais de existência, com altera-
ções profundas nas estruturas sociais? 

É necessário elucidar estas questões: o poder 
da ideologia, a força dos enunciados e as 
dimensões da alienação. Esse é um velho-no-
vo desafio para pesquisadores, diante da 
materialidade fenomênica imediata. A partir 
dessas três questões fundamentais, pode-se 
pôr outras questões específicas consequentes, 
igualmente urgentes 
i. Que instrumentos, estratégias, 
formas institucionais ou organizacionais, 
recursos e procedimentos têm sido tão 
eficazes a ponto de manter e/ou expandir 
essa estrutura? 
ii. Por que esse projeto é apoiado exata-
mente por uma parte da sociedade contra a 
qual ele se constitui? 
iii. Como o discurso ideológico midiático 
e os manifestos nas redes sociais ganham 
tanta força e proeminência na formação da 
consciência social? 
iv. Que macro e micro enunciados, nem 
sempre coerentes entre si, organizam esse 
sistema de valores e essas concepções? 
v. Como são construídas e consolida-
das as representações dos adversários e 
das adversárias do nazifascismo com as 
quais seus seguidores e apoiadores se 
identificam? 
vi. Por que enunciados frágeis, sem 
referências no concreto e com conteúdos 
lógicos absurdos, aderem com tanta facili-
dade, grudam com tanta aderência, no 
pensamento dos apoiadores do nazifascis-
mo? 
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Ideologia e alienação, e os enunciados que as 
expõem, devem ser investigados no campo 
empírico como fundamentos da expansão e do 
discurso e da prática do nazifascismo, como 
suportes, como base de asseguramento políti-
co. Como já indicado no início, há uma condi-
ção histórica que engendra a estrutura social, a 
prática e a ideologia da violência e que, portan-
to, sustenta o nazifascismo. A questão que 
deve ser investigada é como essa condição 
histórica, que organiza determinadas relações 
de poder, resulta na criação de vínculos de 
pertença junto àqueles e àquelas contra quem 
esses poderes são exercidos. Que movimento 
concreto é esse em que, através de enuncia-
dos organizados que fazem progredir a ideolo-
gia e a alienação do nazifascismo, as vítimas 
se identificam com seus algozes e adotam 
suas práticas e concepções? Não é um movi-
mento recente, ao contrário. Pode-se encontrá-
-lo descrito já nas filosofias pré-socráticas. Mas 
suas nuances objetivas são dinâmicas e preci-
sam ser desvendadas a cada movimento. O 
nazifascismo, que aparentemente estava se 
tornando irrelevante e desprezível, voltou a ter 
proeminência no campo político tornando 
urgente seu combate. Mas para combate-lo é 
fundamental desvendar suas múltiplas determi-
nações, seus nexos causais e suas formas de 
expressão.
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