
A VINGANÇA DOS CAPATAZES

Este é o 1º de uma série de artigos escritos pelo � lósofo 
e realizador de cinema, Rodrigo Guéron. Alguns foram 
originalmente publicados de forma dispersa nas redes 
sociais, outros foram revisados e reescritos, e novos textos 
poderão ainda surgir. Decidimos organizá-los em forma 
de livro e começamos  aqui a publicação, periódica, dos 
capítulos. A urgência da situação em que vivemos, agravada 
pela pandemia do Covid 19, acelerou nossa vontade 
de publicá-lo, para fazer coro com as vozes críticas de 
segmentos da sociedade que se erguem como força de 
resistência contra o fascismo e o fundamentalismo que 
voltou a nos assombrar. 

Tomara que possamos contribuir um pouco para 
desembaraçar a confusão de sentidos em que vivemos. Nosso 
desejo é produzir juntxs novos sentidos que nos libertem 
desta violência sistematizada que oprime e submete a todxs 
– ainda que a alguns muito mais do que outros. Oxalá 
possamos contribuir um pouco, ainda que no limite das 
nossas possibilidades, para desmontar o fascismo e – com 
ele, o racismo, a violência de classe, de sexo, de gênero, 
de orientação sexual, en� m – todas as formas de violência 
do patriarcalismo.   



22

FASCISMO E FASCISMO NO BRASIL

outro diagnóstico para outro combate

Rodrigo Guéron

Buscando uma crítica “pela esquerda”, eu diria que há basi-
camente dois pontos recorrentes que creio serem equivocados 
no diagnóstico que a esquerda e mesmo alguns liberais fazem 
do fascismo. O primeiro está ligado à ideia de que o fascismo 
é uma espécie de “dé� cit civilizatório”, ou seja, que ele seria 
aquilo que se opõe à civilização. Nessa lógica, ele teria uma rela-
ção íntima com o que é constantemente diagnosticado como 
“falta de cultura”, “atraso na educação”, “falta de informação” 
e assim por diante. O segundo é uma tendência para articular 
o fascismo a um movimento que se instala de forma vertical, 
hierárquica, a partir de uma estratégia dos centros de poder 
econômico-políticos das sociedades capitalistas. Veremos que 
fascismo está, de fato, intimamente ligado à violência do poder 
no capitalismo, mas de outra maneira. 

Comecemos pelo primeiro “equívoco”. Em 1940, diante 
da violência triunfante da Alemanha nazista no início da 2ª 
Guerra, pouco antes de sua morte, o � lósofo alemão judeu 
Walter Benjamin escreveu no seu belo artigo “Sobre o conceito 
do história”, que o problema daqueles que tentaram combater o 
fascismo na Alemanha teria sido o de acreditar que iriam vencer 
porque estavam do lado do progresso da história e da civilização. 
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Benjamin está nos dizendo algo muito simples e direto: 
acreditar que estamos do lado da razão e do progresso da 
história não serve para combater o fascismo, porque está na 
origem do fascismo mesmo. O fascismo não é o contrário 
da “civilização”: o fascismo nasce no coração do processo 
civilizatório. 

“Violência do processo civilizatório”, sabemos, se confunde 
com a própria história do Brasil: no coração dela, a coloniza-
ção: o saque, o extermínio, a escravidão. Uma sociedade que se 
construiu por esses meios, que dessa forma organizou sua pro-
dução, suas relações sociais macro e micropolíticas, suas insti-
tuições e o seu Estado é profundamente marcada pela violên-
cia da civilização, quer dizer, é o tal processo civilizatório que 
explode como uma espécie de retorno do recalcado naquilo 
mesmo que grande parte da intelligentsia de esquerda, ou libe-
ral, gosta de chamar de “dé� cit de civilização” ou “barbárie”. 
De novo, não resistimos a uma citação de Benjamin: “Nunca 
houve um monumento de cultura que também não fosse um 
monumento da barbárie”. 

Pois bem, aqui nós chegamos ao segundo e mais complexo 
ponto, qual seja, à compreensão do fascismo como uma ideo-
logia inventada nos centros de poder do capital e propagada 
pelas suas instituições e pelos seus aparelhos de poder de uma 
forma geral. Nessa lógica, as “massas” teriam sido “enganadas”, 
“iludidas” pelo fascismo. Não temos intenção de negar que as 
instituições e os aparelhos de poder do capitalismo – incluindo 
o Estado no modo como o capital dele se apropriou e o recon-
� gurou – tenham uma participação decisiva na constituição de 
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um � uxo de disseminação do fascismo como assistimos hoje na 
sociedade brasileira. Mas essa operação ocorre de forma muito 
diferente, não é simplesmente centralizada, nem vertical.  

O capitalismo, sabemos, não busca produzir especi� ca-
mente nem isso, nem aquilo, ele busca produzir dinheiro: a 
produção do capital propriamente dita. Para isso ele precisa 
de uma hiper intensi� cação da produção que é, ao mesmo 
tempo, uma hiper intensi� cação do desejo. Quando se produz 
e coloca-se em circulação, de maneira intensa, bens, tecnolo-
gia, conhecimento, se produz e coloca-se em circulação, no 
mesmo movimento, afetos, subjetividades, estéticas. O capi-
talismo não é só um modo de produção, é também uma 
produção de modos: de modos de vida. Nesse sentido ele 
tem uma relação com o desejo completamente diferente das 
relações sociais de produção anteriores a ele. 

A questão é que tudo isso precisa virar mercadoria – forma-
mercadoria – esvaziando boa parte das qualidades desses bens 
e da produção desejante em geral numa redução a quantidades 
abstratas: a moeda, o dinheiro. É a intensi� cação da produção 
de mercadorias que garante a produção incessante de dinheiro: 
dinheiro que produz dinheiro, a produção do capital propria-
mente dito. Mas, uma vez iniciados estes � uxos produtivos, 
esses � uxos do desejo, eles tendem a extrapolar o processo 
redutor do capital, buscando ir mais além da forma-mercado-
ria: da vida valorada e experimentada por critérios puramente 
quantitativos. Resumindo: o que é imprescindível para a pro-
dução capitalista é aquilo mesmo que mais a ameaça. Na ges-
tão dessa dinâmica, a necessidade de intensi� car a produção e 
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de limitá-la, controlá-la, curiosamente, se misturam. A pro-
dução – o desejo – precisa se intensi� car para virar merca-
doria e dinheiro, mas precisa também ser impedida, retida, 
controlada, ou mesmo destruída, para que não ameace o 
lucro do capital. 

É aqui que a sociedade capitalista produz, com o uso decisivo 
do Estado, mas não apenas através dele, a violência. A questão 
é que o que ela produz com essa violência, e em apoio social 
a ela, é muito mais do que apenas uma “ideologia”. Trata-se 
de uma produção de ordem econômica, uma vez que tem a 
materialidade dos afetos que funcionam como mecanismos 
de contradesejo: medo, ódio, preconceito, racismo, sexismo, 
homofobia... Gestões de modos de vida limitados violenta-
mente numa operação de controle da produção: da vida como 
produção. E assim, não só tudo que se produz e se mobiliza 
com os aparatos de violência do Estado vira mercadoria, como 
também há uma produção desta violência no coração mesmo 
da produção de mercadorias – ou pelo menos, da produção 
afetiva que cria condições sociais para a produção de mercado-
rias. Trata-se de uma curiosa mistura de instâncias que, supos-
tamente, deveriam ser distintas, ou de seguidas inversões de 
papéis do que nos é ensinado pela ciência política tradicional: 
instituições políticas, de um lado, organizações econômicas, 
do outro. Esta divisão é completamente atropelada em uma 
sociedade capitalista. 

Assim, se são criados sistemas de repressão social, se o apa-
rato de segurança do Estado intensi� ca suas ações e se torna 
mais forte com o apoio político de parte da população tomada 
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pelo medo, não se trata apenas de um convencimento ideo-
lógico, mas de um � uxo produtivo, econômico, nele mesmo. 
A força política do fenômeno vem exatamente daí. Medo, 
ódio, racismo, sexismos, tornam-se eles mesmos mercadorias 
que passam a circular socialmente. Um organismo policial do 
Estado, por exemplo, passa a intensi� car a produção desses 
afetos-mercadoria, deslocando, ou misturando, a sua função 
política – de órgão de repressão – para uma função econômica: 
intensi� car a produção do ódio e do medo para se expandir 
socialmente em um movimento semelhante ao de uma indús-
tria, que tenta tornar o mais desejável possível uma mercadoria 
por ela produzida. É interessante notar que, nessa lógica, uma 
tendência aparentemente inversa não para de acontecer, isto é, 
as empresas produzem modos de vida, subjetividades, tanto 
quanto produzem mercadorias: a produção econômica é 
imediatamente também uma produção política. E assim se 
produz, por exemplo, comerciais sem negros, mulheres como 
rainhas do lar, clichês e estereótipos sociais, quando não se dis-
semina abertamente o ódio e o medo social. Toda produção 
econômica é, ao mesmo tempo, uma economia política de afe-
tos e, no � m das contas, a própria forma empresa torna-se um 
modo de vida do capitalismo. No limite, esta estrojeta-se no 
indivíduo, pressionado a  gerir a sua vida como empresário 
de si mesmo. 

A intensi� cação da força política dos órgãos de repressão 
tem a ver com o fato deles assumirem essa função econômica: 
medo, ódio, racismo, sexismos, homofobia, instrumen-
tos inicialmente usados para limitar o mercado, passam a 
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constituir os mercados. Estes mecanismos de limitação da 
produção começam a constituir sinistros � uxos produtivos que 
precisam intensi� car até o limite a violência contra os outros 
� uxos contra os quais, antes, os órgãos de Estado só atuariam 
quando parecesse estratégico reprimi-los. Observemos que de 
maneira formal ou informal – com uma grande zona cinza 
entre elas –, empresas privadas de segurança, ou milícias para-
militares, surgem dos organismos de segurança. Nesse movi-
mento, os organismos que teriam sido criados como instru-
mentos políticos do Estado desprendem-se dele, intensi� cam 
sua força social como uma espécie de intensi� cação de mercado 
e invertem sua relação com o Estado, tentando agora impor as 
suas próprias políticas ao Estado. 

No caso de um país como o Brasil, a coisa ganha dimensões 
ainda mais graves. A violência extrema de uma sociedade que 
se constrói na colonização e no extermínio tem a ver imediata-
mente com uma hiper limitação de � uxos produtivos, de um 
lado, e uma hiper intensi� cação da violência, de outro. A vio-
lência contra a vida, na escravidão, acontece em nosso país em 
uma situação-limite típica do capitalismo. O trá� co de escra-
vos no Atlântico e as plantations nas Américas instituíram um 
sistema de economia escravocrata bastante diferente das for-
mas escravistas anteriores. Isso aconteceu não apenas porque 
essa produção estava no coração do processo de acumulação de 
riquezas que permitiu o surgimento do capitalismo, mas tam-
bém porque o próprio escravo era valorado como uma merca-
doria do tipo capitalista. O trá� co de escravos era, ele mesmo, 
uma atividade econômica central (e não apenas auxiliar às 
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monoculturas agroexportadoras). Os enunciados políticos de 
defesa da escravidão combinavam um liberalismo econômico 
extremo (o escravo como propriedade privada) e uma violên-
cia biopolítica extrema (o escravo “não tinha alma”; o negro, 
assim como os índios, seriam, “naturalmente”, “menos huma-
nos” que nós; seriam uma “raça” supostamente “mais próxima 
dos animais”). E aqui voltamos, mais uma vez, ao nosso pri-
meiro ponto deste texto: a besta branca e civilizadora euro-
peia, com seu so� sticado aparato violento e genocida, faz as 
violências que acontecem em sociedades tidas como “selva-
gens” ou “bárbaras” parecerem quase ingênuas. 

Mas atenção, não se trata apenas de responsabilizar os 
aparelhos de repressão pela violência, em uma compreensão 
da origem do fascismo que seria, mais uma vez, centralizada, 
mas, sim, de perceber como a hiper intensi� cação da violên-
cia constituiu uma economia que passa a circular e a se (re)
produzir socialmente. De fato, até houve uma multiplicação 
produtiva no Brasil: o país se industrializou, se urbanizou, pas-
sou a ter uma notável produção artística e até uma considerável 
produção cientí� ca e tecnológica. Mas esses processos sempre 
se deram em tensão com a economia da violência. Primeiro 
porque ela sempre foi útil aos novos poderes que aqui se cons-
tituíam, mas também porque toda a multiplicação produtiva 
precisa se defrontar como uma série de estruturas micropolí-
ticas muitos sólidas. Imaginemos, por exemplo, o que pode 
signi� car o fato das mulheres ganharem diretamente o 
dinheiro dos programas sociais e deixarem de ser depen-
dentes de seus maridos pobres, que tinham na condição de 
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“homens” ou “machos” o único naco de poder e prestígio 
social que possuíam, ou achavam que possuíam? 

O fascismo é uma espécie de rebelião de capatazes arti-
culada a um estouro ressentido dos sacri� cados. Ele tem um 
elemento paradoxal de revolta-reativa, em especial dos que 
sobreviveram e construíram minimamente uma estrutura de 
vida, “apesar de tudo”: os disciplinados em meio à miséria, os 
que sofreram para “servir ao bem” em meio à violência; aqueles 
que se sentem ameaçados nas rígidas estruturas que suaram 
por manter. Mas há ainda outro componente decisivo, o do 
retorno dessa violência ao coração das estruturas tradicionais 
do poder do Estado e do capital, que a esta altura já não são 
mais exatamente as mesmas. Essa violência que se intensi� ca 
socialmente, agora vai adquirindo uma nova organicidade em 
meio a velhos organismos políticos completamente debilita-
dos. Vejam o apoio militante de todos os sítios internéticos 
ligados às polícias, às guardas municipais e às associações mili-
tares de diversos níveis à candidatura fascista no Brasil. Em 
muitos estados as polícias militares parecem completamente 
dominadas pelo discurso do bolsonarismo, a ponto de alguns 
temerem que elas possam ser mobilizadas para um hipotético 
golpe contra a ordem constitucional. Além, é claro, das impres-
sionantes estruturas de poder neopentecostais, fenômeno de 
grande complexidade que mereceria um artigo à parte.  

Pois bem, o fascismo leva ao extremo um medo, uma 
impotência que constitui a burguesia desde sempre. Mesmo 
que poderosa, rica, com uma vida nababesca, a classe domi-
nante capitalista também é dependente, de modo objetivo e 
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subjetivo, do movimento ilimitado de produção de dinheiro: 
da vida reduzida à forma-mercadoria. No fascismo, ela é como 
que chantageada pelos seus próprios capatazes em meio a uma 
crise onde suas instituições estão aos pandarecos, seus prin-
cipais quadros caíram na descrença social, e o fantasma da 
rebelião e da desestruturação social – mesmo que como delírio 
paranoico – a assombra. Desesperada – mesmo que deliran-
temente, insistimos –, a burguesia cede a essa chantagem, 
como se seus antigos leões de chácara invadissem a sala 
de jantar e dissessem: “mais do que nunca vocês precisam 
de nós: da repressão e da violência como só nós sabemos 
fazer”. E assim, eis não só o agronegócio, mas também gran-
des empresários e o mercado � nanceiro aderindo abertamente 
à candidatura fascista no Brasil. Esta, por sua vez, jura imple-
mentar, usando todos os métodos que estão ao seu alcance, o 
programa neoliberal extremo. A questão é saber o quanto esse 
movimento é realmente útil para o capitalismo, e o quanto 
essa disseminação extrema da violência e da morte acaba tendo 
uma dimensão suicida para o próprio capitalismo, posto que 
se torna uma ameaça para os movimentos produtivos que ele 
necessita para sobreviver. Não são poucos os autores que arti-
culam o fascismo a um instinto suicida que se produz social-
mente. De fato, a morte não é uma mercadoria qualquer, o 
jogo com ela como uma forma de vida produz uma economia 
libidinal (que não é menos uma economia política), produ-
zindo um plus social de intensidade onde produção e contra
-produção (vida e morte) se misturam num jogo onde todas 
as práticas e as políticas de morte podem virar uma espécie de 
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gozo suicida. Até que ponto o capitalismo, que se alimenta da 
intensi� cação dos � uxos desejantes, suporta tanto desejo que 
se reverte contra o desejo, mesmo que os dispositivos de vio-
lência e extermínio possam produzir tantos lucros para alguns 
e sejam a forma de vida de milhões? 

A candidatura fascista no Brasil acabou se tornando uma 
candidatura do centro de poder do capitalismo, levando uma 
aposta radical na violência e na morte com uma nova inten-
sidade, para o coração do Estado – ainda que, para milhões 
de cidadãos, o Estado sempre tenha sido principalmente isso: 
saque, violência e morte. Estamos diante de um poder macro-
político reestruturado que segue fazendo uma gestão micropo-
lítica e molecular estrategicamente pensada, e agora de forma 
mais centralizada. O macro e o micropolítico se encontram, na 
verdade, no projeto neoliberal extremo: para grande parte da 
burguesia, a violência do bolsonarismo pareceu a única forma 
de implantá-lo. Eis o inferno dos capatazes neoliberais-fas-
cistas: o casamento da subjetividade miliciana com a sub-
jetividade neoliberal turbinada pela teologia da prosperi-
dade neopentecostal.  Precisamos fazer oposição, ao mesmo 
tempo, ao Bolsonaro e seu “partido militar” que vai ocupando 
o Estado, e ao bolsonarismo como bando de terror nômade. 
Trata-se de pensar uma economia política da resistência para 
reverter a rebeldia reativa que glori� ca o Estado – “acima de 
tudo e acima de todos” – glori� cando a morte e violência que, 
paradoxalmente, alguns dos adoradores foram sempre vítimas. 
Cabe, pois, à resistência compor o macro e o micropolítico em 
outros termos. 
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