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RESUMO 

 

 

HERÉDIAS, Lorena Delduca. Os muitos tons do inimigo vermelho: as reconfigurações 

contemporâneas do anticomunismo no Brasil (1990-2020). 2021. 144 f. Dissertação 

(Mestrado em Estudos Estratégicos) – Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos 

da Defesa e da Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2021. 

 

 

A última década foi marcada pela ascensão da extrema direita no Brasil, a partir da 

convergência entre o projeto liberal-conservador de alijar a esquerda do espaço deliberativo, 

os ressentimentos e as fraturas culturais e sociais provocados pelos resultados nocivos do 

neoliberalismo e a exaustão da democracia liberal. Nesse contexto e tendo em vista a 

existência no imaginário social brasileiro de certa comunidade de sentido em torno do ódio 

contra o Outro-comunista, o anticomunismo reaparece como uma importante chave 

explicativa para a compreensão da política brasileira no século XXI. Hodiernamente, esse 

fenômeno aponta para um conceito ampliado do “comunismo/ta”, na medida em que, ao lado 

de algumas permanências do imaginário anticomunista tradicional, se constituem novas 

construções narrativas sobre o “inimigo vermelho”, como o “marxismo cultural”, a “ideologia 

de gênero” e a “ditadura do politicamente correto”. Assim, neste trabalho, procurou-se 

analisar e compreender algumas das várias reconfigurações desse imaginário nas últimas três 

décadas, tendo como eixo principal a compreensão das “guerras culturais” contemporâneas, 

posto que, na perspectiva das novas direitas, o comunismo teria deslocado a sua arena de 

disputas da economia para a cultura. Nesse sentido, o inimigo “comunista” não é mais 

entendido apenas como algo ou alguém a ser combatido somente no plano econômico, militar 

ou político stricto sensu, mas também – e primordialmente – no campo da cultura, sendo a sua 

eliminação condição fundamental para o reestabelecimento da “ordem das coisas”. 

 

Palavras-chave: Anticomunismo; Imaginário social; Neoliberalismo; Direita; Guerras 

culturais.



 

ABSTRACT 

 

 

HERÉDIAS, Lorena Delduca. The many shades of the red enemy: contemporary 

reconfigurations of anti-communism in Brazil (1990-2020). 2021. 142 f. Dissertation 

(Masters of Strategic Studies) – Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da 

Defesa e da Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2021. 

 

 

The last decade was marked by the rise of the right-wing in Brazil, driven by the convergence 

between the liberal-conservative project of eliminating the left from the deliberative space, the 

resentment and cultural and social fractures provoked by the harmful results of neoliberalism, 

and the exhaustion of liberal democracy. In this context and observing the existence of a 

certain community of sense around the hatred towards “Other-Communist” in the Brazilian 

social imaginary, the anti-communism reappears as an important explanatory key to the 

comprehension of Brazilian politics in the 21st century. Presently, the phenomenon points to 

an extended concept of communism/communist, as, along with any permanences of 

traditional anti-communist imaginary, new narratives about the “red enemy” are created, such 

as “cultural Marxism”, “gender ideology”, and “political correctness dictatorship”. Thus, this 

paper attempts to analyse and understand some of the various re-settings of this imaginary 

over the last three decades, considering as axis of discussion the comprehension of 

contemporary “cultural warfare”, since, according to the new rights’ perspective, communism 

would have displaced the arena of disputes from the economic to the cultural. In this sense, 

the communist enemy is not perceived only as something or someone to be combated at the 

economic, military or political stricto sensu realm, but also – and primordially – at the 

cultural field, and its elimination is seen as a fundamental condition to the re-establishment of 

the “order of things”. 

 

Keywords: Anti-communism; Social imaginary; Neoliberalism; Neo-fascism; Cultural 

warfare.
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PALAVRAS PRIMEIRAS 

 

É árdua a tarefa de se debruçar nas paixões dos 

homens. Não porque seria cortante olhar de cima como 

eles se açoitam em sua falsa racionalidade. Mas porque 

dói olhar para dentro e se ver no que se descortina. 

 

 

 

Fernand Braudel (1992) iluminou um pouco a escuridão que é pensar o tempo e a 

história ao propor uma nova interpretação para o tempo histórico, um tempo baseado não nas 

fragmentações cronológicas segundo-minuto-hora, mas na duração múltipla das histórias. Os 

processos sociais, aqui, aparecem como duradouros, lentos, estruturantes e estruturados, uma 

composição de fenômenos conjunturais, (inter)cíclicos, que se vão repetindo em uma duração 

média e que são produtos de eventos cotidianos. Assim, “[...] todas as aventuras individuais se 

fundem numa realidade mais complexa, a do social, uma realidade ‘entrecruzada’”, em que, 

transversalmente, o individual e o social compõem a história do mundo e da vida 

(BRAUDEL, 1992, p. 23). 

As “aventuras individuais”, dentro disso, são parte daquilo que Cornelius 

Castoriadis (1982, p. 13) chama de imaginário: a “[...] criação incessante e essencialmente 

indeterminada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagem”, algo a ser instituído 

ao lado da transformação do indivíduo por aquilo que já foi instituído, determinado (Estado, 

família, religião, escola). Para ele, o pensamento da sociedade e da história é uma forma 

específica de estrutura cognitiva que é peculiar ao contexto sócio-histórico. O social-histórico 

é a junção e a turbulência entre a história que se fez e a história se fazendo e a sociedade que 

se fez e a sociedade se fazendo. Passa-se a desvendar que as “aventuras individuais” nesta 

pesquisa são, na verdade, partículas de um arranjo maior, imerso em complexidades e 

intrínseco ao espaço-tempo, um imaginário social confeccionado em um tempo médio: o 

anticomunismo. 

O anticomunismo – e o imaginário anticomunista – não conhece margens 

nacionais e transborda todas as grandes ilusões que são os limites dos territórios. Fazendo 

frente aos comunistas que tomaram o Palácio de Inverno, aos movimentos trabalhistas ou aos 

anti-imperialistas, transformou-se em uma força que atravessou do Norte ao Sul global desde 

a Revolução Russa combatendo as ideias revolucionárias que poderiam surgir nas classes 

populares no interior dos Estados nacionais e, posteriormente, os Estados que constituíram 
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regimes políticos de matriz marxista. Até chegar à Guerra Fria, momento especial para os 

anticomunistas, muitas representações já haviam sido enraizadas no imaginário social, desde a 

tese de que o comunismo geraria maior pobreza, passando pelas noções de “mal a ser 

combatido” ou a “peste que atravessa os povos”, até a ideia de que os comunistas desejariam 

destruir a família, os lares e a Igreja. 

Nesse denominador comum da fobia anticomunista, aproximam-se diferentes 

grupos que, muitas vezes, têm princípios e objetivos opostos, mas o medo do avanço do 

comunismo os une. Assim, estimulando a produção de representações individuais e coletivas, 

começa a ser instituído um imaginário compartilhado entre os grupos, um imaginário que tem 

como marca o anticomunismo, um imaginário social anticomunista. Em uma visão 

maniqueísta, o Eu, ou seja, o bem, o bom, o justo, define o Outro, o inimigo, o comunista, que 

passa a ser visto como o mal a ser combatido em prol do bem e, dessa maneira, todas as 

formas de violência são legitimadas para fazê-lo desaparecer. Esse comportamento se dá em 

razão de haver valores pertencentes a esses grupos que são percebidos como ameaçados pela 

simples existência do Outro e que, no caso do anticomunismo, seriam, dentre outros, 

democracia, liberdade, propriedade privada, cristianismo e ocidentalismo. 

Os valores são disputados no terreno do imaginário, uma vez que direcionam o 

destino dos agrupamentos, podendo ser escolhidos e manipulados em favor de determinados 

interesses, ou mesmo esquecidos quando deixados de lado na conformação de um novo 

imaginário social. Isso porque a consolidação de um imaginário social depende de uma 

comunidade de imaginação – ou comunidade de sentido –, um espaço que se erige a partir ou 

das vontades coletivas de fundar um novo imaginário, ou da apropriação de valores de um 

imaginário preexistente. O compartilhamento de símbolos, mitos, histórias, heróis é um 

elemento que compõe um imaginário social, portanto é com eles que uma forma de se 

imaginar socialmente vai ser legitimada, aceita e assimilada pela comunidade de sentido 

(BACKZO, 1985; CARVALHO, J., 2003). 

O imaginário social molda o comportamento dos agentes do grupo, o que facilita a 

mobilização em prol de uma causa determinada, e atua como um esquema de interpretação 

para os indivíduos, tendo mecanismos eficazes para que estes adiram ao sistema simbólico 

produzido e para interferir na interiorização de tal sistema. O imaginário é uma das 

características da vida social e é a trilha pela qual os agentes sociais definem as 

particularidades do seu meio, como a definição de crenças comuns, compreensão do que é 

moral e distribuição de hierarquia social. O imaginário social compartilha de determinados 

mitos, símbolos, representações ou princípios e é singular aos contextos sócio-históricos, 
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posto que as formas de se imaginar, de reproduzir e recriar o imaginário e de acreditar, sentir 

e pensar permutam ao longo do tempo e dos espaços (BACKZO, 1985). 

De tal forma, cada espaço, em seu tempo, instituiu o imaginário anticomunista em 

acordo com a sua vivência: se nas Filipinas da década de 1920 a atenção era direcionada às 

revoltas anticoloniais (WOODS, 2018); no Chile da década de 1940, olhava-se mais para o 

bem-estar moral da sua população (PINTO, R., 2014). Já na Guerra Fria, o anticomunismo 

torna-se um movimento global, ideológico e imbuído de práticas políticas, inclusive pela 

construção de aparatos de combate ao inimigo nas décadas anteriores, como agências de 

espionagem, arquivos pessoais de indivíduos “subversivos” e organizações anticomunistas. 

Nesse contexto, se o aparato estatal dos Estados Unidos – já alçado à condição de potência 

dominante do bloco capitalista – foi indispensável para a construção do anticomunismo, ele 

não seria o ator único desse processo, uma vez que indivíduos, igrejas, atores privados, 

organizações internacionais também tiveram os seus créditos (DONGEN; ROULIN; SCOTT-

SMITH, 2014). 

No Brasil em particular, o anticomunismo esteve presente ao longo de todo o 

século XX, colocando-se em evidência em períodos que precederam golpes e rupturas 

institucionais, como nos eventos que levaram ao Estado Novo e à ditadura civil-militar de 

1964 e, subsequentemente, na retórica e prática política dos governos autoritários 

estabelecidos a partir deles. De acordo com Rodrigo Pato Sá Motta (2017), esses períodos 

foram “ondas anticomunistas” que conformaram o chamado “anticomunismo tradicional” e 

refletiram a reação dos setores anticomunistas da sociedade quando ideias de esquerda 

ganhavam força, requerendo medidas para combater o inimigo vermelho e legitimando 

golpes. Carla Silva (2000) complementa afirmando que “comunismo” é um termo impreciso, 

elástico, e é justamente por isso que serve como uma arma política, a fim de, por exemplo, 

atacar movimentos trabalhistas, recorrentemente associados à manipulação e ação comunistas. 

Nesse sentido, compreende-se que a relação entre o poder e o imaginário se dá a 

partir do fato de que o poder simbólico é um instrumento para a dominação efetiva, por meio 

da apropriação dos símbolos, e para assegurar obediência e poder. Isso porque os bens 

simbólicos produzidos pelas sociedades são limitados e possuem níveis de importância para 

determinados grupos, o que os torna objeto de disputa pelo controle de uns e monopólio de 

outros, na medida em que são capazes de materializar o poder sobre o imaginário. No caso 

dos dispositivos de repressão visando à garantia do lugar autodefinido no campo simbólico, 

por exemplo, apreende-se a perspectiva imaginária de que os bens estão sendo protegidos, 

como os símbolos que reforçam o nacionalismo ou mesmo o consumismo (BACZKO, 1985). 
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Dessa forma, em uma luta contra uma ameaça imaginária ou não, muitos foram os 

grupos que se articularam para proteger os seus interesses e lançar a alcunha de “comunista” 

aos seus adversários: conservadores, (neo)liberais, militares, fascistas, religiosos e assim por 

diante. Isso faz do imaginário anticomunista algo heterogêneo, uma intersecção de 

representações forjadas por outros imaginários e compartilhadas entre eles e de 

posicionamentos que se entrecortam e concebem uma aliança para combater o “mal” e 

estabelecer as suas agendas particulares (SILVA, C., 2000). Quando se trata das forças que se 

identificam com o anticomunismo, pode-se remeter à explicação dada pelo Coronel Aureliano 

Buendía, personagem de Cem Anos de Solidão, para as lutas políticas da Colômbia natal de 

Gabriel García Márquez (e por extensão de toda a América Latina): “A única diferença atual 

entre liberais e conservadores é que os liberais vão à missa das cinco e os conservadores à das 

oito.” (MÁRQUEZ, 2019, p. 33). 

O anticomunismo de hoje, nessa perspectiva, deve muito à associação entre 

neoliberalismo e conservadorismo, somada ao neofascismo em emergência. Se, por um lado, 

conservadores e (neo)liberais historicamente combatem ideias minimamente progressistas, 

sejam elas em defesa do sufrágio universal, sejam em defesa do Estado de bem-estar social ou 

de justiça social – todas frequentemente tachadas como articulação comunista para tomar o 

poder (LYNCH, 2020) –; por outro, lideranças e movimentos neofascistas têm encontrado 

espaço nas massas raivosas, em decorrência dos resultados nocivos do neoliberalismo: 

desemprego, subemprego, perda da qualidade de vida da classe média (MISHRA, 2019). 

Assim, contra a agenda progressista e combatendo o que consideram “comunismo”, valeria 

tudo, até mesmo abdicar da democracia liberal e dar voz a líderes predadores, que prometem 

alijar a esquerda das decisões políticas e afastar o “mal esquerdista e comunista” que estaria 

pairando sobre a nação e o mundo ocidental. 

Nos primeiros anos deste século, no entanto, o anticomunismo parecia ter ficado 

no passado, com o seu ciclo encerrado junto ao fim da Guerra Fria e do período ditatorial no 

Brasil. A ascensão de lideranças políticas que se haviam destacado na oposição à ditadura, 

como Fernando Henrique Cardoso, nos anos 1990, e, posteriormente, a chegada ao poder de 

uma coalizão de centro-esquerda liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) pareciam 

confirmar essa percepção. Até as Forças Armadas, tradicionalmente identificadas com o 

conservadorismo e o anticomunismo, haviam perdido protagonismo político, e a sua 

subordinação ao poder civil parecia estar em processo de consolidação. Contudo a história 

tem as suas reviravoltas, e eventos como as Jornadas de Junho, a operação Lava Jato, a forte 

oposição midiática contra os governos petistas, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a 
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eleição de Jair Bolsonaro deixaram à mostra um anticomunismo extemporâneo que, mais uma 

vez, une diversos setores em torno da ideia-força de que a “nossa bandeira nunca será 

vermelha”. 

Pode até parecer estranho, para os mais desatentos, afirmar que o anticomunismo 

ainda mobiliza parte relativamente expressiva da sociedade brasileira em pleno século XXI. 

Afinal, até bem recentemente, um argumento recorrente era o de que estaríamos vivendo 

novos tempos em que o comunismo (e o anticomunismo) teria sido atropelado pela história e 

em que o imaginário neoliberal dominante acenava com a ideia de uma “paz perpétua”, ao 

mesmo tempo que a globalização aproximava os povos; as minorias começavam a ter alguma 

voz; e o capitalismo financeirizado transformava de forma radical as relações de trabalho. 

Entretanto, de maneira silenciosa, organizações civis e lideranças e grupos conservadores, 

neoliberais e evangélicos fundamentalistas, em uma “grande frente ampla”, realizavam um 

trabalho sistemático para fazer crer que estaria em curso uma revolução comunista no Brasil 

(MOTTA, 2017). 

Motta (2017), nessa perspectiva, reflete brevemente sobre a possibilidade de estar 

sendo engendrada neste século uma nova onda anticomunista, no que poderia ser chamado de 

“neoanticomunismo”. O fenômeno estaria sendo definido desde o fim dos anos de 1990 e teria 

tomado corpo a partir de 2014, concomitante à guinada à direita sofrida no Brasil. Como 

origem desse “novo” fenômeno estariam, a princípio, os avanços sociais e políticos 

proporcionados pela Constituição de 19881 e a ascensão do PT ao poder2, que teriam 

provocado, como reação, a (re)organização dos grupos de direita existentes, bem como a 

formação de outros. Diante disso, é importante delinear esse anticomunismo que vem 

conformando-se desde a década de 1990 e que chegaria à década de 2010 já bastante 

consolidado e enraizado em diferentes setores da sociedade. 

Em meio a esse cenário, o anticomunismo reinventava-se. O inimigo não teria 

ficado para trás, mas tão somente a sua faceta “Che Guevara”, abertamente revolucionária, 

guerrilheira. Nesses novos tempos, o inimigo teria o rosto de Gramsci e atuaria com a 

concepção de que a marcha é longa e que, portanto, a luta seria no campo cultural. Seria 

através da “guerra cultural” que os comunistas estariam tomando o poder, mundialmente, via 

sedução do povo, infiltrando-se nas escolas e camuflando-se no “politicamente correto”. Nas 

palavras de Ernesto Araújo (2019), ex-chanceler do governo Jair Bolsonaro, os comunistas 

                                                             
1 Como direitos trabalhistas e indígenas, proposta de reforma agrária e regulação da transparência do sistema 

público (MOTTA, 2017).  
2 Defendendo pautas progressistas, mesmo que pouco confrontacionistas e buscando uma conciliação entre a 

classe trabalhadora e as elites (MOTTA, 2017). 
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teriam sequestrado a globalização econômica e passado a pilotá-la, dando início ao 

“globalismo” logo após a dissolução da União Soviética. Há, dessa forma, uma narrativa 

anticomunista que se transmuta no tempo, adaptando-se às novas condicionantes: 

 

De maneira resumida podemos explicar o anticomunismo como um discurso que 

pressupõe que a esquerda, por meio da conquista eleitoral do poder, estaria operando 

lentamente um solapamento das instituições e dos valores democráticos no país; o 

projeto ultrapassaria assim a simples busca pelo sucesso eleitoral, mas seria 

sustentado efetivamente por sua parte “oculta”, que revelaria uma vinculação 

internacional entre projetos políticos diversos com finalidade revolucionária. 

(CASSIMIRO, 2017, p. 125). 

 

Assim, diante da reconfiguração do imaginário anticomunista e do seu 

reaparecimento como uma chave para se compreender a política brasileira hodierna, foi 

proposta, nesta pesquisa, a reflexão sobre as diferentes manifestações do anticomunismo no 

Brasil de 1990 a 2020, bem como sobre o seu papel nas disputas políticas em curso no país. 

Para isso, procurou-se analisar, primeiramente, o anticomunismo e o imaginário social a ele 

relacionado, para depois traçar o seu percurso ao longo do século XX, do Norte ao Sul global, 

identificando as suas motivações e adaptações e o seu caráter transcontinental. A seguir, 

direcionou-se o foco para o Brasil, discutindo-se tanto o anticomunismo clássico do século 

XX quanto o neoliberalismo, o conservadorismo e o neofascismo como chaves interpretativas 

para o fenômeno no século XXI. Por fim, alguns dos seus aspectos foram debatidos, como as 

disputas em torno da memória da ditadura, o “globalismo”, o “marxismo cultural” e a 

“ideologia de gênero”. 

Esta dissertação, dada a complexidade da realidade social, não se ateve somente 

aos elementos tradicionais e circunscritos aos Estudos Estratégicos (EE) e pensou o seu objeto 

dialogando com outros campos do conhecimento, como a Ciência Política, a Sociologia e a 

História. Essa tomada de posição está assentada na concepção de Pedro Graça (2013, p. 41), 

que vê a interdisciplinaridade – ou mesmo transdisciplinaridade – como o “fundamento 

científico” dos EE, posto que estes requerem integração com Economia, História, Ciência 

Política e Relações Internacionais para se constituírem enquanto área científica. Diante disso, 

elementos culturais, sociais e políticos dos fenômenos são incorporados aos estudos desse 

campo, fazendo com que se avance para uma pluralidade disciplinar e para uma leitura da 

realidade que transcende o militar e o político estritamente. 

O autor ainda infere que a História – que, em particular, é matéria-prima teórico-

metodológica desta dissertação – é imprescindível para que se delineie aquilo em que os EE 

se centram: o presente e a evolução das conjunturas, pensando esse presente enquanto 
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resultado do passado e a ação dos agentes sociais e as suas estratégias frente ao Outro. 

Ressalta-se ainda que o deslocamento da ótica por meio da qual se observa o objeto, proposto 

neste trabalho, converge com a posição de Paulo Sérgio Pinheiro (1991, p. 52) de que “[...] as 

relações de poder não estão somente incrustadas nas instituições macropolíticas”. Essa noção 

conflui com a ideia de que indivíduos, grupos e instituições – que fundam Estados e nações – 

e os Estados-nações são agentes sociais que têm “raciocínio estratégico”, portanto fazem parte 

da estruturação conjuntural e são passíveis de investigação científica pelos EE (GRAÇA, 

2013, p. 55). 

Dessa forma, a centralidade que as Forças Armadas e as relações civis-militares 

stricto sensu possuem nos Estudos Estratégicos, embora não ignorada, não se constitui no 

elemento principal desta pesquisa, visto que esta tem como cerne investigativo a instituição 

social imaginária, isto é, a presença e a constante ressignificação de alguns elementos 

simbólicos identificados com o anticomunismo em setores expressivos da sociedade 

brasileira. No entanto ela não deixa de se inserir no campo dos Estudos Estratégicos, inclusive 

porque, historicamente, o anticomunismo tem funcionado como uma espécie de ideologia 

unificadora, que garante a coesão interna das Forças Armadas brasileiras. 

Assim, ainda hoje, quase nove décadas depois da chamada “Intentona Comunista” 

e três décadas após o fim da Guerra Fria, as escolas militares continuam a incluir na 

bibliografia básica de algumas de suas disciplinas obras de forte teor anticomunista e que 

propagam as teses do “marxismo cultural”, impactando diretamente a formação e a 

socialização dos novos oficiais (FREIXO, 2020). Além disso, para se compreender o Brasil 

pós-redemocratização, é imprescindível se compreender também como o anticomunismo se 

tem comportado, como se reconfigurou e como, hoje, é uma das chaves da estratégia que 

possibilitou a ascensão de um governo de extrema direita no país.   

Ainda cabe dizer que, mesmo que a transição política de um regime autoritário 

para um regime democrático tenha alterado, de certa forma, as relações de força, estas são 

essencialmente assimétricas e inerentes ao interior da sociedade brasileira e continuam a se 

perpetuar. Da mesma forma, o autoritarismo e a ideologia autoritária a ele subjacente não 

foram necessariamente afetados pela mudança institucional no Estado. Assim, faz-se 

indispensável uma investigação que pense as configurações desse “novo” imaginário 

anticomunista, dentro de uma nova conjuntura, mas entendendo que há permanências 

históricas, sociais, políticas que atravessam os marcos temporais definidos. 

A partir dessas premissas, no capítulo 1 desta dissertação, na esteira de Braudel 

(1992), procurou-se pensar a história de tempo médio e refletir sobre o anticomunismo de 
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diversos grupos, em diversos espaços e tempos, dirigindo-se para entender como ele se 

adaptou aos diferentes cenários, seja no Norte ou no Sul global, e se difundiu por 

organizações, agências de inteligência e indivíduos. Nesse propósito, foi trabalhada tanto uma 

literatura voltada para a compreensão do caráter transnacional do anticomunismo, com 

autores como Colleen Woods, Michele Louro e Marcos Ribeiro, quanto uma literatura 

circunscrita a determinados países, com autores como Raúl Pinto e Sidnei Munhoz. Foram 

pensadas ainda as espumas das ondas anticomunistas no Brasil do século XX, os seus 

(inter)ciclos, os seus recortes temporais, as suas características e como movimentaram e 

sustentaram projetos autoritários. Nesse intuito, dialogou-se com historiadores/as como Lená 

Menezes, Carla Silva e Rodrigo Pato Sá Motta. 

No capítulo 2, buscou-se discutir os elementos que vivem no meio do oceano, 

movimentam as ondas na superfície e são a bússola na travessia anticomunista para o século 

XXI: o imaginário neoliberal e o neofascismo. O primeiro é pensado a partir de sua essência 

conservadora, sendo apontados os seus traços anticomunistas, reflexão construída sobretudo 

em torno de Christian Lynch, Christian Laval e Albert Hirschman. Já a partir de autores como 

Arjun Appadurai, Pankaj Mishra, Maurizio Lazzarato e Paulo Henrique Cassimiro, houve um 

esforço para compreender o neofascismo e as paixões que se têm conformado em marés que 

entusiasmam as ondas, isto é, a mobilização dos ressentimentos levada a cabo pelas forças 

neofascistas, que respalda o (re)florescimento do anticomunismo. Para finalizar, discutiram-se 

a gênese e as teses do “marxismo cultural”, compreendendo-o como uma construção 

ideológica da extrema direita e apontando a sua centralidade nas reconfigurações do 

imaginário anticomunista no século XXI. Com esse objetivo, foram debatidos autores/as 

como Jérôme Jamin e Ianá Costa e também ideólogos e propagandistas das teses do 

“marxismo cultural”, como o general Sérgio Avellar Coutinho, o extremista Anders Breivik e 

o estrategista militar William Lind. 

Por fim, no capítulo 3, foram discutidas algumas características do “novo” 

anticomunismo brasileiro, tais como o revisionismo histórico sobre a ditadura, as teorias da 

conspiração relacionadas ao Foro de São Paulo, o antiglobalismo e a narrativa sobre a 

“ideologia de gênero” – esta última essencialmente a partir da perspectiva das denominações 

evangélicas conservadoras, em especial as neopentecostais. Nesse sentido, foram utilizadas 

como fontes primárias a produção de ideólogos da extrema direita, como Olavo de Carvalho e 

Ernesto Araújo; de pastores e teólogos evangélicos, dentre os quais Thomas Magnum e 

Augustus Nicodemus; e discursos de Bolsonaro e do coronel Carlos Brilhante Ustra. Já na 

construção do arcabouço teórico e histórico do capítulo, buscou-se dialogar com autoras como 
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Wendy Brown, Vera Cepêda e Marina Lacerda. Dessa maneira, esse último capítulo se 

orientou para a reflexão acerca das agitações da superfície, aquelas que oscilam rapidamente 

de acordo com as marés, uma história de tempo ligeiro, mas que é a mais apaixonante das 

histórias, embora a mais perigosa por acessar as paixões inerentes àquilo que a/o autor/a vive 

(BRAUDEL, 1992). 
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CAPÍTULO I 

 

 IMAGINÁRIO ANTICOMUNISTA: 

DO NORTE AO SUL, O INIMIGO É O MESMO 

 

[...] Acima dessa história imóvel, uma história, 

lentamente ritmada, dir-se-a de bom grado, não fosse a 

expressão desviada de seu sentido pleno, uma história 

social, a dos grupos e dos agrupamentos. Como é que 

essas ondas do fundo levantam o conjunto da vida 

mediterrânea? (BRAUDEL, 1992, p. 14, grifo do autor) 

 

 

 

Umberto Eco (2011), em Construir o inimigo, ao procurar discutir o modelo de 

criação do inimigo no imaginário ocidental, faz uma jornada ao longo da história, passando 

pela Ilíada, de Homero, escrita provavelmente no século VIII a. C., por O corvo, de Giovanni 

Boccaccio, de meados do século XIV, até chegar à conversa que tem com um taxista 

estadunidense, já no século XX, que lhe pergunta quais são os inimigos da Itália. O autor 

chega à conclusão de que “Parece que não se pode passar sem o inimigo. A figura do inimigo 

não pode ser abolida dos processos civilizacionais.” (ECO, 2011, p. 31). Nesse sentido, desde 

o judeu enquanto inimigo, a mulher enquanto inimiga, até o comunismo enquanto inimigo, a 

questão é a mesma: a necessidade humana do Outro para nos definirmos enquanto Eu. 

Baczko (1985, p. 309) explica que “[...] é produzida, em especial, uma 

representação global e totalizante da sociedade como uma ‘ordem’ em que cada elemento 

encontra o seu ‘lugar’, a sua identidade e a sua razão de ser”. Portanto definir a si mesmo 

requer definir o seu próprio território e as suas relações com o meio e com o Outro, fazendo 

com que, naturalmente, se construa a imagem do inimigo comum. Assim sendo, “O 

imaginário social elaborado e consolidado é uma das respostas que [a coletividade] dá aos 

seus conflitos, divisões e violências reais ou potenciais”, e cada coletividade tem a sua forma 

de organizar, gerir e difundir as representações e de combater o inimigo real ou potencial 

(BACZKO, 1985, p. 309). 

A construção do comunismo como o Outro reverbera como um unificador de 

grupos sob um imaginário social anticomunista, de modo a se conter aquilo que é visto como 

uma ameaça, sendo real ou não, e faz parte da práxis política novecentista, angariando ser um 

imaginário instituído a fim de eliminar/conter a ameaça. No século XX, o anticomunismo 

serviu como um mecanismo que, simultaneamente, direcionava as relações internacionais e 
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que transbordou as barreiras nacionais para eliminar/conter aquilo que era visto como o 

inimigo interno/internacional. Trabalha-se com os termos eliminar/conter e 

interno/internacional porque as ações anticomunistas não são correspondentes no tempo e no 

espaço, uma vez que o movimento vai sofrer uma metamorfose ao longo dos anos e assumir 

determinada performance a depender do país e do período. 

Dessa forma, neste capítulo, mira-se em uma tentativa de discorrer sobre o 

imaginário anticomunista, fenômeno que tomaria corpo especialmente a partir da Revolução 

Russa, em 1917, e se tornaria um dos elementos mais marcantes do imaginário político 

mundial do século XX. Nesse meio-tempo, contudo, é necessário embarcar em aspectos 

singelos e, por vezes, despercebidos: como refletir sobre o que é o imaginário anticomunista e 

as suas facetas sem perder de vista a sua performance material e fluida? Para isso, serão 

traçados os caminhos das “grandes navegações” anticomunistas ao longo do século passado, 

ponderando particularmente o seu desenvolvimento transnacional, a sua trajetória do Norte ao 

Sul global e as suas especificidades recortadas pelo espaço e pelo tempo. O desembarque 

deste capítulo é feito em terras brasileiras, pensando-se no desenrolar histórico do 

anticomunismo no país. 

 

 

1.1 Do Norte ao Sul global: as grandes navegações anticomunistas 

 

Ao definir o Outro e, logo, a si mesmo, são utilizados termos/nomes/tipificações 

que podem ser simétricos, ou seja, que têm um reconhecimento linguístico mútuo entre os 

opostos binários – como saudável/doente. No entanto as classificações também podem ser 

assimétricas, no caso de a construção do Outro ser feita de maneira unilateral, quando não há 

um reconhecimento mútuo entre as partes. Essa composição de alteridade é atenuada quando 

se trata de grupos, especialmente porque delineia também a capacidade que o Outro tem de 

agir, não se limitando somente às tipificações, aos nomes, e sendo, por conseguinte, mais 

complexo (KOSELLECK, 2004). 

Marla Stone e Giuliana Chamedes (2018) explicam que, embora tenha as suas 

diferentes aparências e experiências ao redor do mundo, o anticomunismo se baseia na falsa 

lógica binária1 de comunista/anticomunista. Nos Estados Unidos da América (EUA) e na 

                                                             
1 Os grupos, para terem unidade e se efetivarem politicamente, constroem conceitos que delineiam a sua 

composição, então alguns outros conceitos são excluídos, aspecto que, de qualquer maneira, define o que o 

grupo é e produz a sua unidade (propaganda, consenso, parentesco). É comum, geralmente, que os grupos 
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Europa em particular, resgata-se o contraconceito “anticomunismo”, propositalmente 

apresentado como simétrico ao que seria o comunismo, dando uma noção de que seria 

impossível a coexistência e a assimilação entre os opostos, entre amigo/inimigo. É um falso 

binarismo porque anticomunismo e comunismo não são opostos correspondentes: 

comunismo, de forma muito simplória, visaria a um mundo sem divisão de classes; e 

anticomunismo faria frente ao comunismo. Então isso é utilizado como um mecanismo 

estratégico para o anticomunista se colocar na posição de amigo e o comunista, de inimigo, ao 

mesmo tempo que induz a uma impressão de que não há chances de coexistência entre os 

grupos enquadrados como opostos. 

O anticomunismo, nesse sentido, teve um papel importante na construção do “Eu-

ocidental”, uma vez que, à medida que definia o “Outro-oriental” como gerador de servidão, 

antidemocracia e pobreza, definia a si mesmo como defensor e guardião dos valores liberais 

de liberdade, democracia e prosperidade. Com a rápida expansão do capitalismo na década de 

1950, a sensação de cultura moderna e o encantamento com novas tecnologias, a noção de 

progresso associada à promessa de ordem via contenção/eliminação do inimigo vermelho foi 

cada vez mais se tornando espaço comum e legitimando a razão liberal. Assim, dicotomias 

como individualismo/coletivismo ou materialismo/humanismo foram construídas e reforçadas 

pela edificação da retórica anticomunista e contribuíram na idealização da própria imagem de 

“mundo livre” e de “civilização ocidental” (ROMERO, 2017). 

A racionalidade anticomunista ocidental da segunda parte do século XX 

(re)produzia o léxico de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) seria 

portadora da guerra e que o comunismo teria princípios intrínsecos de “totalitarismo”2, 

explorando, claramente, as angústias e os medos dos povos que ainda sofriam traumas das 

                                                                                                                                                                                              
demandem uso exclusivo e linguisticamente universal de “seus” conceitos, gerando os contraconceitos, os 

excluídos, que definem o Outro – por exemplo, ocidental/não ocidental. Esse movimento, sobretudo na 

política, engendra conceitos que são assimétricos, que não são igualmente antitéticos. Em outras palavras, há 

uma falsa lógica binária (STONE; CHAMEDES, 2018). 
2 O termo “totalitarismo” e as suas variantes aparecem aqui em acordo com Angelo Segrillo (2006), que propõe 

o termo “totalizante”, um movimento que visa controlar totalmente a sociedade, mas que não se completa 

porque há porosidades sociais que não são passíveis de anulação. Segrillo (2006) marcha em uma via contrária 

à de autores ortodoxos que veem o totalitarismo como pura e simplesmente um controle total da sociedade por 

meio de um Estado policial e, assim, pregam fascismo e comunismo como fenômenos da mesma espécie, como 

Hannah Arendt. Isso porque existem diferenças entre os dois fenômenos históricos no que concerne às origens 

de classe, à ideologia e aos objetivos. Por exemplo, o comunismo vê na classe trabalhadora o seu meio e fim, 

ao passo que os fascismos, a fim de tomarem o poder, tendem a se concentrarem nos ressentimentos das 

classes médias em relação à democracia liberal e às conquistas dos trabalhadores. Como será melhor discutido 

adiante, o termo “totalitarismo”, na Guerra Fria, serviu como uma estratégia estadunidense para desqualificar e 

demonizar o modelo soviético, isto é, identificavam-se nazifascismo e comunismo como regimes totalitários, 

de forma a convencer a sociedade de que estaria em curso uma nova empreitada violenta que causaria uma 

outra guerra total. Esse vínculo ainda repercute na contemporaneidade, quando os novos anticomunistas 

insistem em afirmar que o nazismo era de esquerda ou uma forma de socialismo.  
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guerras e tensões ainda recentes. Dentro disso, como manifestado em 1947 pelo presidente 

dos EUA, Harry Truman, era construída a retórica de que os soviéticos tinham intenções 

expansionistas – ideia que vinha desde a Revolução Russa – e iriam impor regimes 

“totalitários” e de que essa ameaça deveria ser contida e eliminada, concebendo a lógica 

binária no imaginário social de amigo/inimigo. Segundo Michel Parenti (1970, p. 36),  

 

É prática recorrente entre os teóricos da guerra-fria sublinhar que as ações 

comunistas são forjadas com a mesma ganga totalitária nazista; assim, os vários 

comunismos são todos reduzidos a uma imagem monolítica e nefasta e, o que é 

ainda mais significativo, União Soviética e Alemanha nazista são tratados como 

arquétipos equivalentes. Referências a certas similitudes, como o sistema 

unipartidário, a política secreta, o contrôle (sic) sôbre (sic) a imprensa e uma 

ideologia3 “totalitária”, tornam-se razão suficiente para imputar aos vários sistemas 

comunistas, embora com pequenas ressalvas de qualidade, todos os pecados, males e 

terrores do sistema nazista. O demonologista torna, dêsse (sic) modo, sua tarefa mais 

fácil, pois quem desafiaria tal cruzada se de fato o comunista não fôsse (sic) outra 

variante do nazismo? 

 

Assim, com a consolidação dos regimes nazista e estalinista, o conceito de 

totalitarismo foi delineado como “[...] uma nova forma de ditadura, estruturada em torno de 

um único partido com uma oficial e exclusiva ideologia; uma máquina estatal moderna 

fazendo uso de violência, propaganda e controles intrusivos sobre indivíduos atomizados e 

indefesos; e uma economia industrial gerada para a guerra.”4 (ROMERO, 2017, p. 299, 

tradução nossa). A percepção que homogeneizava nazismo-comunismo era cada vez mais 

consensual, posto que se aproximavam os comunistas à ascensão e aos interesses 

expansionistas e totalitários de Adolf Hitler, provocando a sensação de que poderia ser 

engendrada uma Terceira Grande Guerra. Dentro dessa narrativa, a aliança entre nazistas e 

soviéticos, em 1939, e a invasão à Polônia recuperam a antítese entre paz/civilidade 

(liberalismo) e guerra/barbárie (comunismo/totalitarismo), algo que vai tornar-se lugar 

comum na Europa e nos Estados Unidos (ROMERO, 2017). 

Uma produção fílmica de caráter pedagógico que ilustra muito bem as 

representações anticomunistas construídas nos EUA e que retrata o que seria totalitarismo é 

Communism, de 1964, produzido pelo Directorate of Armed Forces Information and 

                                                             
3 A categoria utilizada nesta pesquisa é o imaginário social, portanto, quando forem mencionados “ideologia” e 

as suas variantes, os termos estarão necessariamente vinculados ao que foi usado originalmente pela/o autor/a. 

Mas é preciso destacar ainda que a compreensão de ideologia para esta dissertação está em consonância com o 

que defendeu Antonio Gramsci (1989), para quem ideologia não se trata de uma falsa realidade construída, em 

termos dos marxistas ortodoxos, mas uma forma de concepção de mundo que é compartilhada pelos sujeitos, 

tanto individual quanto coletivamente, e se manifesta nas artes, no direito, na economia etc. 
4 Do original: “[…] a new form of dictatorship structured around a single party with and official, exclusive 

ideology; a modern state machinery wielding violence, propaganda and intrusive controls on its atomized, 

helpless subjects; and an industrialized economy geared to war.” 
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Education5. Na produção, é feita a aproximação entre comunismo e nazismo enquanto 

regimes igualmente totalitários, em razão do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, de 

1939, afirmando que até mesmo a posterior participação da URSS na guerra contra a 

Alemanha nazista teria sido com fins de projetar a exportação do regime comunista para o 

resto do mundo. Também foi ressaltado o argumento-coringa da extrema direita muito 

difundido ainda hoje de que houve milhões de assassinados e entre 15 e 20 milhões de 

escravizados sob o regime de Joseph Stalin. 

Em Communism, são exibidas as manifestações populares contrárias à dominação 

soviética em países como Hungria e Alemanha Leste, seguidas de uma narração que mostrava 

sensibilidade às lutas por liberdade de expressão, eleições e soltura de presos políticos, ao 

passo que tal narração transitava para um teor indignado, inconformado, quando falava das 

repressões policiais aos levantes. Omitindo as problemáticas estruturais do país, portanto 

anteriores à formação da URSS, e o estrangulamento econômico imposto à “Rússia 

soviética”, apresenta-se aquilo que seria responsabilidade tão somente do governo 

bolchevique: fome, pobreza, doença, trabalho em condições sub-humanas e morte. Buscou-se 

apresentar, ainda, a história da União Soviética desde a Revolução de Outubro e a sua noção 

de que os ideais do materialismo histórico de Karl Marx determinam o desenvolvimento das 

sociedades, e não os escritos de Moisés e Jesus Cristo. 

Além disso, apontaram-se a fundamentação de Vladimir Lênin de que a revolução 

dependeria de revolucionários profissionais e a crença marxista-leninista de que o comunismo 

estaria destinado a dominar o mundo. Nesse escopo, explicaram, didaticamente, que Marx 

defendia a violência como o único meio para fazer mudanças sociais, demonstrando que há 

uma falha nesse posicionamento. Segundo a justificativa, o poder político nos EUA, desde 

que saiu das mãos do South of New England, seria totalmente difuso entre os grupos políticos 

do país, sendo a prova concreta de que não é necessário recorrer à violência para haver 

mudanças sociais, mas apenas aos aparatos democráticos. Diante disso, Communism retrata, 

de forma geral, o anticomunismo que se assenta em uma suposta luta da democracia contra o 

totalitarismo, especialmente aquele anticomunismo alinhado ao senador Joseph McCarthy, 

que incitou uma “caça às bruxas”, mapeando, perseguindo e expondo indivíduos desde as 

                                                             
5 O Directorate of Armed Forces Information and Education é órgão vinculado ao Departamento de Defesa e 

centralizado no Office of the Assistant Secretary of Defense e voltado, segundo o seu próprio diretor da época, 

John C. Broger (1964), para produzir materiais midiáticos educativos sobre temas como democracia, 

comunismo e códigos de conduta. Já de acordo com o Departamento de Defesa (1964), em resposta ao 

Subcommittee on International Organizations and Movements, os seus materiais seriam produzidos para o 

público estadunidense apenas e não afetariam a política externa dos Estados Unidos, mas, sim, a apoiariam e 

seriam produzidos em consonância com a política externa e os objetivos nacionais definidos pela Presidência. 
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universidades, passando pelos movimentos trabalhistas até a indústria cultural6, no chamado 

macarthismo. 

Na indústria cinematográfica, houve muitas outras produções que criavam 

representações do que seriam e do que queriam os comunistas, como Red Nightmare, de 1962, 

dirigido por George Waggner, produzido para o Departamento de Defesa e distribuído pela 

Warner Bros, e I was a communist for FBI, de 1951, com direção de Gordon Douglas. Além 

disso, desenhos animados, como Make mine freedom, uma série de curtas-metragens criada 

por George Benson, um conservador de ampla influência nos EUA e presidente do Arkansas’s 

Harding College, também foram peças-chaves nesse apelo à consolidação de um American 

way of life e na contraposição aos riscos do comunismo (HONSA, 2012). A literatura, com 

livros como 1984, de George Orwell, também foi elementar na construção de um imaginário 

anticomunista baseado no antitotalitarismo, mas não só na “América”, vistas as suas grandes 

repercussões mundiais (KOHLAMANN; TAUNTON, 2015). 

Nesse contexto, em razão dos traumas do “século sangrento”, as diversas formas 

de propaganda anticomunista trabalhavam com as emoções de povos, especialmente os da 

Europa, que temiam o retorno de turbulências e ansiavam por um ambiente pacífico em que 

pudessem buscar prosperidade econômica, inclusão social e reconstrução e solidificação da 

democracia. Essa mobilização emocional em torno da “ameaça totalitária comunista” 

conseguiu obscurecer, por exemplo, as simpatias ainda guardadas na Europa em relação à 

Resistência e romper com as convergências entre as demandas populares e os objetivos do 

comunismo. Todo esse processo foi crucial para que o nacionalismo, ainda fortemente 

identificado com o nazifascismo, fosse relativizado enquanto princípio de organização e desse 

espaço para o avanço da interdependência, criando e fortalecendo instituições como 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Comunidade Europeia e Fundo 

Monetário Internacional (FMI) (ROMERO, 2017). 

O regime soviético passou a ser definido como uma ameaça à democracia liberal, 

retomando-se o argumento das violências cometidas pela União Soviética como forma de 

                                                             
6 Diferentemente de “cultura de massas”, que é a cultura surgida espontaneamente das massas, a indústria 

cultural é definida por Theodor Adorno e Max Horkheimer, segundo Jean Costa (2013), como a 

mercantilização da cultura. Nesse sentido, a cultura é padronizada e instrumentalizada pelos aparatos do 

mercado de modo a oferecer ao indivíduo o entretenimento como fuga não a uma realidade que seja ruim, mas 

fuga à ideia de resistência que ainda persiste na realidade. Em outras palavras, é maturar o indivíduo para a 

adequação aos movimentos capitalistas, extrair a sua capacidade crítica e de ter uma vida com sentido e 

naturalizar as violências do capital em novos códigos. A indústria cultural, sendo uma meta do neoliberalismo, 

transforma a arte em moeda de troca e não é portadora do novo, mas uma repetição do idêntico. A indústria 

cultural, cabe ainda dizer, não se trata de discutir em termos qualitativos se uma arte é boa ou ruim, o que 

evoca um caráter elitista, mas de fazer uso da arte em termos quantitativos, isto é, a arte criada para fins 

comerciais, produção de lucro, reprodução do sistema capitalista e reificação. 
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reafirmar a imagem do Ocidente como representante natural da liberdade dos povos. Esse 

debate está presente no meio intelectual por meio de nomes como Friedrich Hayek, um 

ultraliberal austríaco que identificava o totalitarismo como o resultado natural de qualquer 

planejamento econômico e social e defendia que o livre mercado deveria ser resposta a isso. 

Já liberais progressistas, como Arthur Schlesinger, assumiam que deveria haver reformas que 

fizessem frente ao comunismo. Outros, por fim, os que deixaram de ser simpatizantes da 

URSS em razão das suas atividades repressivas, como Baczko e Castoriadis, fizeram de suas 

pesquisas um meio que denunciava as repressões do regime soviético, mas secundarizaram a 

busca deste por progresso social, contribuindo para que o binômio liberdade-tirania fosse 

aprofundado (ROMERO, 2017). 

Censura à imprensa, supressão dos opositores aos regimes e práticas violentas em 

países que implantaram (ou tentaram implantar) o comunismo foram alguns dos argumentos 

que buscavam atestar a representação dos comunistas como tiranos, pragas, bárbaros, 

sorrateiros e anticristos contra a “civilização ocidental” (PARENTI, 1970). Essa fundação, 

solidificação ou mesmo esse resgate dos mitos são substanciais para compreender que o 

imaginário contra o “Outro-comunista” foi central para o estímulo ao “Eu-ocidental-

civilizado” e para a legitimação das diversas violências contra o que minimamente era visto 

como perigo vermelho. Assim, de acordo com Parenti (1970), o avanço do domínio 

comunista, não se limitando somente às atividades militares e diplomáticas da União 

Soviética na Europa Oriental e Central, mas também abrangendo o papel fundamental da 

China e os conflitos no continente asiático, como no Vietnã e na Coreia, foi um marcador para 

aguçar a cruzada anticomunista mundial. 

Sobre o início do processo de institucionalização do anticomunismo, é relevante 

trazer que, no Reino Unido, a principal organização anticomunista, conhecida primeiro como 

National Propaganda e depois como Economic League, formada por Reginald Hall, diretor 

da Inteligência Naval durante a Grande Guerra, tinha como foco a ameaça do comunismo à 

economia, à prosperidade e expunha por meio de propagandas e discursos públicos os 

problemas do socialismo em termos fiscais. Dessa forma, foi sendo construído no país o 

antagonismo entre os sistemas econômicos capitalista e comunista. Não pode ser ignorado, 

entretanto, que, embora a Economic League não enfatizasse o perigo do comunismo à 

religião, à família ou às crianças, o Partido Conservador e a União Antissocialista usaram 

esses argumentos, notadamente direcionado às mulheres, que, no início da década de 1920, 

adquiriram o direito ao voto nesse país (OLMSTED, 2018). 
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Os discursos nos Estados Unidos, no entreguerras, diferentemente do Reino 

Unido, estavam muito mais centrados na ideia de que o comunismo ameaçava menos a 

democracia e o capitalismo do que destruiria a família, incentivaria as mulheres e os homens a 

deixarem os seus papéis sociais, os jovens a transgredirem a sua sexualidade e os pobres a 

serem ingratos (OLMSTED, 2018). Para Kathryn Olmsted (2018), essa distinção das retóricas 

anticomunistas nos dois países estaria, primeiramente, no plano político, uma vez que os 

estadunidenses pareciam estar mais preocupados em falar aos eleitores sem propriedade e os 

britânicos estariam preocupados em falar à classe média. Em um segundo plano, os 

estadunidenses, com as suas diversidades racial, étnica e religiosa, teriam tendência a apelar 

para combater o discurso “antiamericano”, ao passo que os homens britânicos estavam menos 

preocupados com questões de gênero do que com prosperidade. 

Já no contexto pós-Segunda Guerra, a religião exerceu um papel catalisador em 

relação à oposição Humanismo/Materialismo. A Igreja Católica e os novos protestantes 

propagaram a sua rivalidade contra o comunismo internacional, enquanto que Estados 

ocidentais, muitos dominados por Partidos Democratas Cristãos, afirmavam que o comunismo 

e, logo, a União Soviética reprimiam a fé divina, perseguiam as religiões e suprimiam a 

autonomia individual, sendo esse comportamento, para eles, o âmago do totalitarismo. A 

religião passa a ser vista, assim, como pré-requisito para a defesa da liberdade e da 

democracia, reafirmando a autoimagem ocidental, sendo que a promoção da liberdade 

religiosa conciliou os interesses liberais de liberdade de pensamento e interesse individual 

com os interesses cristãos de tradição, comunidade e hierarquia (ROMERO, 2017). Desse 

modo, as instituições religiosas foram fundamentais para aproximar ideais divergentes: 

 

A antítese de totalitarismo – sintetizado na autorrepresentação do Ocidente como o 

“mundo livre” – foi uma abrangente, adaptável e amorfa noção de liberdade que 

poderia englobar católicos autoritários e liberais, planejadores socialdemocratas, 

empresários conservadores, cristãos comunitários e individualistas seculares.7 

(ROMERO, 2017, p. 302, tradução nossa).  
 

Em uma instância ideológica, como afirmou Lucian Bonet (1998), o 

anticomunismo vai transpor as linhas que definem os pensamentos dos grupos, aproximando 

liberais, conservadores e fascistas, visando à contenção/eliminação do inimigo. Nos Estados 

Unidos, embora grupos liberais e socialdemocratas, por exemplo, estivessem insatisfeitos com 

                                                             
7 Do original: “The antithesis of totalitarianism – synthesized in the West’s self-image as the “free world” – was 

a wide-ranging, adaptable, amorphous notion of freedom that could encompass authoritarian as well as liberal 

Catholics, social-democratic planners and business conservatives, communitarian Christians and secular 

individualists.” 
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a ênfase na religião dos anticomunistas, abriram mão dessa discussão em benefício da difusão 

da democracia liberal e se posicionaram em defesa do materialismo e da prosperidade 

econômica. Destaca-se que esses elementos que oferecem uma noção de unidade ao Ocidente 

tiveram uma conotação muito maior nos gestos de criação de sentidos raciais e imperialistas 

que se opõem aos povos periféricos, não brancos, não cristãos e não industrializados 

(ROMERO, 2017). Diante disso, o anticomunismo serviu como um dos mecanismos para 

manter povos colonizados, reproduzir racismo e avançar os ideais iluministas de progresso 

material, individualismo e, ironicamente, recusa aos mitos, às tradições ancestrais e à própria 

religião. 

Logo no início da Guerra Fria, iniciou-se uma realocação estratégica e ideológica 

dos países em torno dos dois blocos mais proeminentes, e o anticomunismo ascendeu como 

uma linguagem política chave à medida que o conflito se inflamava. Nos Estados Unidos e na 

Europa Ocidental, o comportamento anticomunista no pós-guerra não se diferenciou em 

muito do das décadas anteriores, tendo como diferencial, em particular, o afastamento do 

fascismo da sua retórica e a aproximação e unificação das diversas vertentes de 

anticomunismo. Sendo este movimento muito maleável, introduziu-se um denominador 

comum baseado na crença da solidariedade e união do Ocidente (ROMERO, 2017). 

A primeira crise da Guerra Fria, em junho de 1948, foi o momento crucial para o 

deslocamento do perigo comunista do plano mental para o plano de uma ameaça que se 

mostrava como material na realidade. Isso porque, entre outros fatores, os soviéticos tentaram 

evitar a formação de uma Alemanha sob domínio estadunidense, plano que falhou em termos 

operacionais, dado que o bloqueio de Berlim pela União Soviética foi transposto por via 

aérea8. Mas falhou, sobretudo, em termos políticos e simbólicos, na medida em que isso 

acentuou a unidade ocidental e deu espaço para campanhas midiáticas que apontavam, de um 

lado, a hostilidade da URSS na região e, de outro, a “benevolência” dos Estados Unidos, 

tentando salvá-la das mãos do inimigo (ROMERO, 2017). 

O governo estadunidense, qualificando os soviéticos como perseguidores de uma 

dominação mundial, tiveram a OTAN como um meio para consolidar a sua hegemonia militar 

e política sobre a Europa Ocidental e barrar o comunismo. No entanto diversos grupos 

privados anticomunistas também foram criados nesse período, uma vez que os Estados-

membros da OTAN, embora fundada, entre outros objetivos, para articular uma guerra 

psicológica, não conseguiram coordenar-se para articular uma campanha anticomunista. Tal 

                                                             
8 Houve conflitos para dominar geográfica e ideologicamente a Europa, e a tentativa de bloqueio de Berlim pelos 

soviéticos foi um ponto significativo no desenrolar da Guerra Fria. 
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afastamento dos aparelhos públicos deu maior manobra para que os aparelhos privados 

pudessem mobilizar a sociedade civil contra o comunismo, legitimar o anticomunismo e, 

assim, inserir este como um elemento do imaginário ocidental. Esse transbordamento das 

fronteiras ainda permitiu que os grupos originários de Estados “neutros” pudessem ser 

cooptados e que empresas, mídias e agentes individuais pudessem articular-se em um arranjo 

internacional anticomunista (DONGEN; ROULIN; SCOTT-SMITH, 2014). 

Mas isso não era totalmente novo. Já no período entreguerras, com receio da 

expansão da Revolução Russa, as agências de inteligência de países ocidentais necessitaram 

aumentar o seu nível de cooperação, a fim de que contivessem o novo inimigo do Ocidente. 

Entretanto o que se aponta também é que, uma vez que se via com descrédito a atuação estatal 

contra o comunismo, os grupos privados estadunidenses e britânicos construíram aparatos 

paralelos de investigação, espionagem e propaganda, os quais até mesmo interferiram no 

andamento democrático, como foi o caso de Ralph Van Deman9 e Hall. Esses grupos eram 

compostos especialmente por espiões profissionais e elites econômicas que compartilhavam 

de medos em comum: desordem, redistribuição de riquezas e revolução (OLMSTED, 2018). 

Sidnei Munhoz (2017) complementa esse cenário interpretando que a política 

externa estadunidense da Guerra Fria trabalhava em conjunto com os interesses do Complexo 

Industrial Militar, de modo que se estimulassem conflitos bélicos e, portanto, expandissem os 

lucros de grandes corporações, tendo como marcador o anticomunismo. Com tal fim, 

convergia-se o comunismo com as lutas anti-imperialistas e de libertação nacional em regiões 

da África e da Ásia, instrumentalizando, dessa forma, o anticomunismo para atender a 

objetivos não só das elites econômicas, mas também das elites políticas e do próprio Estado. 

A conspiração central, conforme Parenti (1970), era de que o comunismo buscava controlar o 

Sul global a fim de estrangular o mundo atlântico, como afirmou Dean Rusk, ex-secretário de 

Estado dos EUA, em 1965. 

Porém, ainda nos idos da tomada do Palácio de Inverno, o temor de que a 

revolução fosse exportada gerou o que Eric Hobsbawm (1994) chama de “cinturão de 

quarentena” de Estados avessos ao comunismo, na medida em que não era viável aliar, ao 

mesmo tempo, a reedificação da Europa após a Primeira Guerra Mundial e o combate à 

                                                             
9 Ralph Van Deman é conhecido como o “Pai da Inteligência Militar Americana” e, mesmo tendo o seu plano de 

perseguição aos comunistas ignorado pelo governo, criou a sua própria agência de espionagem nos anos de 

1920. O seu arquivo, com 125 mil nomes até 1952, foi construído a partir da sua rede de contatos dentro e fora 

do território estadunidense e de indivíduos, infiltrados e organizações anticomunistas que compartilhavam 

informações de “subversivos” e foi fundamental para as atividades anticomunistas do governo, sobretudo na 

Guerra Fria. Universidades, estudantes, igrejas, sindicatos, todos esses e outras instituições foram alvo das 

atividades de espionagem instruídas por Van Deman (OLMSTED, 2018). 
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expansão do bolchevismo de forma imediata. Como “facilitação” dessa manobra geopolítica, 

territórios que se libertaram da Rússia, como a Finlândia, a Polônia e as repúblicas bálticas já 

possuíam uma hostilidade aos russos, o que facilitaria a mobilização contra o país. Essa 

estratégia de isolamento vai ser exportada também para as regiões do Sul hemisférico e 

assimilada em Estados recém-formados como o Brasil. 

Colleen Woods (2018) afirma que o anticomunismo nas Filipinas, por exemplo, se 

desenvolveu a partir das políticas de excepcionalismo imperial dos Estados Unidos e como 

uma resposta ao surgimento do Partido Comunista das Ilhas Filipinas, em 1930. Por um lado, 

esse processo aconteceria porque o comunismo internacional ameaçaria romper as fronteiras 

geográficas do Estado-nação, visando aproximar a classe trabalhadora mundial. Por outro, 

porque as políticas imperialistas estadunidenses buscariam manter essas fronteiras, mas com 

abertura para expansão do capitalismo. Desse modo, diante da confluência entre os interesses 

dos EUA e das elites das Filipinas no período entreguerras, o estímulo no imaginário dessa 

sociedade, a fim de inserir o comunismo como inimigo, foi articulado de forma que o 

movimento anticolonial, que fazia frente ao imperialismo europeu, fosse visto como uma 

fonte de infiltração comunista internacional no país, que incitava o campesinato, organizava 

agitações contra os oficiais coloniais e atacava o Estado. 

Assim como as Filipinas, a Índia, na década de 1920, também iniciou a sua saga 

de construção do anticomunismo a partir das elites, dos oficiais coloniais e dos oficiais de 

inteligência. De acordo com Michele Louro (2018), as preocupações da Grã-Bretanha em 

combater o comunismo no subcontinente estavam centradas em dois eixos: 1) barrar a entrada 

de ideias, agentes e recursos comunistas na Índia, sendo que, em 1928, foi apresentado projeto 

de lei (PL) para dificultar a entrada de indivíduos que poderiam perturbar a ordem; e 2) os 

comunistas poderiam radicalizar e fortalecer ainda mais as atividades sindicais e 

nacionalistas, que eram engendradas em grande parte pelo All-Indian Trade Union Congress 

(AITUC), entidade vinculada a atividades anticoloniais, nacionalistas e comunistas. 

Louro (2018) usa o caso de Johnstone10 em específico para explicar como o 

império britânico mobilizou esforços e demandou relações transatlânticas para eliminar o 

                                                             
10 John Wilson Johnstone, um comunista estadunidense que saiu de Nova Iorque para Moscou e, depois, Berlim, 

até atravessar as fronteiras indianas e passar por Bombay e Calcutta para participar da reunião anual do AITUC 

de 1928, demonstra como um só indivíduo violou os dois eixos mencionados e acirrou ainda mais os ânimos 

anticomunistas britânicos e indianos. Após a prisão de Johnstone, em 1928, e a sua deportação, em 1929, a 

repressão ao inimigo vermelho acirrou-se, chegando ao banimento do Partido Comunista em 1934, e as 

detenções de indivíduos associados ao comunismo aumentaram, dando destaque para os 33 presos no Meerut 

Conspiracy Case. Na década de 1930, por meio de informações do julgamento desse caso e do de Johnstone, a 

inteligência britânica fez uma investida contra o comunismo internacional no Sudeste Asiático e no Extremo 

Oriente, em uma cooperação entre Grã-Bretanha, Holanda, França e Estados Unidos (LOURO, 2018). 



34 

 

comunismo no mundo colonial, especialmente na Índia. Investigar a identidade de Johnstone, 

a sua possível correspondência com Moscou e o seu percurso até chegar à Índia demandou da 

Grã-Bretanha aproximar as suas agências de inteligência às dos Estados Unidos, o que revela 

o caráter transnacional do anticomunismo. Essa colaboração transatlântica para combater o 

perigo vermelho já havia ocorrido na Grande Guerra e na Revolução Bolchevique e visava ao 

impedimento da entrada de comunistas nos países e, naturalmente, o alastramento dos seus 

ideais. A pesquisa da autora apontou, por um lado, que os britânicos necessitavam de fontes 

locais e globais para combater o comunismo na Índia e, por outro, que essa cooperação não 

apenas rendeu resultados em termos securitários, mas também contribuiu para a fundação de 

instituições e estruturas globais anticomunistas que precedem a bipolaridade EUA-URSS.  

No contexto da Guerra Fria em particular, os Estados Unidos apresentavam-se 

como o messias do progresso mundial, combatiam o mal e eram “solidários” com os amigos 

ocidentais que ainda sofriam com resquícios da guerra ou com condições periféricas, por meio 

do Plano Marshall, do Foreign Aid Act, da Aliança para o Progresso e do Peace Corps. Esse 

mecanismo de financiamento contribuiu, simultaneamente, para a contenção do avanço 

soviético, o alinhamento dos países receptores aos Estados Unidos e o estímulo ao consumo. 

Autores como Talcott Parsons, Walt Rostow e Max Millikan acreditavam que a modernização 

e o desenvolvimento de condições sociais em países vulneráveis seriam premissas para a 

contenção do comunismo no mundo, na medida em que os ideais deste perderiam a sua força 

sobre os imaginários (MUNHOZ, 2017). 

Essa “benevolência” estadunidense, difundindo os valores liberais e estimulando o 

consumo e a oposição extrema ao “totalitarismo comunista”, acabou por desembocar na 

defesa de regimes autoritários na América Latina, na África e na Ásia, desde a década de 

1950 até a de 1980. Em tais regiões, houve declínio dos valores democráticos, apelo à 

propaganda anticomunista e instauração de um Estado policial articulado que perseguiu, 

torturou e eliminou oponentes vistos como “subversivos”. Segundo Parenti (1970), existindo 

a concepção de que o comunismo teria como denominador comum o totalitarismo, ainda que 

os partidos comunistas fossem policêntricos e tivessem roupagens distintas, a ideia era de que 

governos não comunistas e reacionários seriam melhores do que os “totalitários”, posto que 

ainda haveria alguma chance de regeneração futura – como defendeu Hayek. 

Assim, as ditaduras na América Latina, como Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, 

Nicarágua e Honduras, foram marcadamente anticomunistas e instauradas por meio de golpes 

de Estado arquitetados por setores empresariais e militares junto ao governo estadunidense. O 

anticomunismo, nesse sentido, foi um fator ideológico e de ordenação que fundamentou os 



35 

 

golpes e as ditaduras latino-americanas daquele período. Jornalistas, com investidas contra a 

União Soviética, pesquisadores, em defesa de uma hegemonia capitalista, e treinamentos 

militares fornecidos pelos Estados Unidos aos países do subcontinente, gerando consenso 

desde 1948 de um Estado militarizado – como é o caso, no Brasil, da fundação da Escola 

Superior de Guerra (ESG) neste mesmo ano e a germinação da Doutrina de Segurança 

Nacional (DSN) –, também foram peças fundamentais para que os Estados de Segurança 

Nacional e a perseguição ao inimigo interno fossem tecidos e legitimados na região 

(RIBEIRO, 2018). 

Compondo esse arranjo de luta de poder sobre o imaginário social em países 

latino-americanos, grupos transnacionais tiveram uma atuação bastante proeminente na 

instituição do imaginário anticomunista. A Confederação Anticomunista Latino-americana 

(CAL) foi uma entidade de cooperação sub-regional fundada no México, em 1972, e tinha 

como finalidade apoiar governos anticomunistas, por meio, por exemplo, de vigilância à 

imprensa, propaganda anticomunista e promoção de congressos. No seu II Congresso, em 

1974, no Rio de Janeiro, a CAL encorajou outras entidades anticomunistas a se organizarem, 

em relação tanto à sua estrutura burocrática quanto às suas atividades, para fazerem frente a 

qualquer foco “ideológico” em seus respectivos países (RIBEIRO, 2018). 

A Confederação delineou o comunismo como uma ameaça ao “mundo livre” e, 

entendendo que deveriam ser usados os mesmos mecanismos que o inimigo – no caso, os 

mecanismos que eles viam como originalmente comunistas, como violência e repressão –, 

assumia a necessidade de táticas contrarrevolucionárias para as suas finalidades. As suas 

ações eram voltadas ao exercício da violência, conforme propagava a Liga Anticomunista 

Mundial (LAM), fundada em 1966, em Taiwan, mas também objetivavam geração de 

consenso. Nesse sentido, a CAL, dada a sua organicidade na América Latina e o pragmatismo 

e a colaboração dos membros, superdimensionou as suas atividades e elevou o 

anticomunismo a um outro nível hegemônico na região (RIBEIRO, 2018). 

O México foi polo de um anticomunismo fundamentalmente conservador e 

católico, centrando atenção no principal grupo anticomunista mexicano, Los Tecos, que, desde 

a década de 1930, mantinha alinhamento à Igreja Católica e atuava contra uma educação que 

dizia ser de cunho socialista. Los Tecos, fundamentalmente anticomunistas, reacionários e 

antissemitas, tinham uma rede de contatos internacionais, aproximaram-se da LAM e 

constituíram, em 1967, a Federação Mexicana Anticomunista (FEMACO) com recursos 
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estadunidenses advindos da Doutrina Mann11, diante dos esforços anticomunistas da 

Presidência de Lyndon Johnson. A FEMACO, então, pode ser caracterizada como uma 

confluência entre os princípios católicos e reacionários do anticomunismo mexicano, a 

assunção de que a violência é o meio para a implantação de um conservadorismo católico e o 

autoritarismo como elemento unificador (RIBEIRO, 2018).12 

Los Tecos também foram um ponto de vinculação entre anticomunistas mexicanos 

e argentinos, na medida em que foi Carlos Cuesta Gallardo, um líder do anticomunismo no 

México que teve relações com o Terceiro Reich e foi da FEMACO, quem indicou a ida de 

Rafael Guerrero, em 1952, para representar o México em uma conferência da Organização 

Mundial Universitária. Na conferência, Guerrero conheceu Julio Meinvielle, padre argentino 

anticomunista que escrevia em defesa do revisionismo do nazifascismo. Em razão dos seus 

escritos reacionários e da frequente participação na CAL, Meinvielle, dentro da 

Confederação, foi figura relevante na articulação entre: 1) o revisionismo nazifascista; 2) o 

antissemitismo e o catolicismo integrista dos Los Tecos; 3) a caracterização supramencionada 

da FEMACO; e 4) a crença no capitalismo pregado pela LAM (RIBEIRO, 2018).  

Em muitos aspectos, as representações do comunismo construídos pelos Los 

Tecos, pela FEMACO, pela CAL e pela LAM conformavam um todo na construção de um 

imaginário anticomunista latino-americano, na geração de consenso e na articulação das 

atividades contra o perigo vermelho. Mas não só, posto que a CAL não encerra a sua 

participação apenas nessas linhas. Agentes paraguaios membros da Confederação, como o 

ditador Alfredo Stroessner e Guanes Serrano e Pastor Coronel, integrantes da Polícia da 

Capital, facilitaram o intercâmbio de informações entre os órgãos anticomunistas e 

construíram o protagonismo do Paraguai na Operação Condor13. Ademais, foram 

                                                             
11 A Doutrina Mann foi uma defesa de Thomas Mann, coordenador da Aliança para o Progresso, secretário 

assistente para Assuntos Interamericanos e assistente especial do presidente para a América Latina, no período 

de janeiro de 1964 a março de 1965. Segundo a Doutrina, “[...] os Estados Unidos deixariam de questionar a 

natureza dos regimes que estavam recebendo sua assistência militar e econômica, desde que se mantivessem 

anticomunistas, mesmo que fossem autoritários ou ditatoriais.” (FICO, 2008, p. 35). Na conjuntura, o 

presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, era contundente na tentativa de barrar possíveis revoluções 

na América Latina como a que ocorreu em Cuba (RIBEIRO, 2018). 
12 O caráter evidentemente ostensivo dos Los Tecos fez com que as suas relações com a FEMACO fossem cada 

vez mais estreitas, não se omitindo, inclusive, a própria influência desta na constituição da CAL (RIBEIRO, 

2018). 
13 De acordo com a Comissão Nacional da Verdade (CNV), “A Operação Condor, formalizada em reunião 

secreta realizada em Santiago do Chile no final de outubro de 1975, é o nome que foi dado à aliança entre as 

ditaduras instaladas nos países do Cone Sul na década de 1970 – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai – para a realização de atividades coordenadas, de forma clandestina e à margem da lei, com o objetivo 

de vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e fazer desaparecer militantes políticos que faziam oposição, armada 

ou não, aos regimes militares da região. O GT Operação Condor da Comissão Nacional da Verdade examinou 

um conjunto de documentos, obtidos junto a acervos no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Paraguai, que 

atestam a participação de órgãos e agentes da ditadura brasileira em atividades que, no marco da Operação 
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engendradores das repressões internas do Estado paraguaio, da propaganda anticomunista e da 

cooperação entre CAL e LAM (RIBEIRO, 2018). 

Já no Chile, o Partido Conservador14, com posicionamentos eminentemente 

reacionários, vendo a democracia como um espaço para uma minoria governante, a 

desigualdade como natural e o espiritual como a essência na nação, concebia o comunismo 

como uma ameaça ao sistema político do país e à civilização cristã. Agravando um 

anticomunismo proeminente desde a década de 1920, o comunismo, além de ser visto como 

um inimigo internacional, era construído, em âmbito interno, como um risco ao bem-estar 

físico e moral do povo – do qual as elites se viam como protetoras – e de ser um estímulo ao 

ódio entre os mais e menos poderosos (PINTO, R., 2014). Segundo Raúl Pinto (2014), o 

anticomunismo era um mecanismo estratégico, de modo que se pudesse retirar do jogo 

democrático as esquerdas, não ver ameaçados os próprios interesses, dada a sua perda de 

autoridade, prestígio, e implementar a sua agenda. 

As elites conservadoras chilenas sentiam-se responsáveis pela construção 

nacional, vista a sua centralidade na organização republicana, o que vai chocar-se com a 

aliança das esquerdas e a Frente Popular, que, em 1938, leva Pedro Aguirre Cerda à 

Presidência. Nesse contexto, desde os anos de 1940, o Legislativo começa a ser palco para o 

Partido Conservador disseminar frequentemente os seus apelos ao risco do comunismo, 

projetado na Frente Popular, que produziria anarquia, desordem e pobreza. Essas noções 

anticomunistas, assentadas sob a luz da exclusão, começaram a tecer um Estado policial, por 

meio de investigação de indivíduos em partidos, sindicatos e no próprio Estado, e produzir 

consenso de eliminação efetiva do inimigo, que se materializa no regime do general Augusto 

Pinochet (1973-1990), uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina (PINTO, R., 

2014). 

As preocupações com os movimentos trabalhistas também foram muito 

expressivas na cruzada anticomunista, sendo que focos de oposição ao comunismo e aos 

movimentos dos trabalhadores se iniciaram ainda no século XIX. Destarte, o período 

entreguerras é crucial, quando o anticomunismo ganha maior força por meio das percepções 

de expansão do comunismo com a tomada do Palácio de Inverno e com as turbulências dos 

anos 1918 a 1920, na Europa e nos EUA. Nesse contexto, foram incorporadas medidas 

securitárias e também organizados grupos nacionalistas da sociedade civil, grupos de interesse 

                                                                                                                                                                                              
Condor, serviram para a preparação de operações clandestinas que resultaram em graves violações aos direitos 

humanos de cidadãos brasileiros no exterior, assim como de estrangeiros no Brasil.” (BRASIL, 2014, s. p.). 
14 Partido Conservador até 1953. Depois, Partido Conservador Unido e, a partir de 1966, Partido Nacional, que 

perderia as eleições para Salvador Allende, em 1970. 



38 

 

e milícias, os quais faziam frente ao avanço do comunismo e deram sustentação para uma 

perseguição mais organizada na Guerra Fria.15 A emigração em larga escala da ainda Rússia, 

principalmente entre 1917 e 1923, também contribuiu para a conformação de grupos 

anticomunistas e para maior sensação hostil em relação ao regime bolchevique (DONGEN, 

ROULIN; SCOTT-SMITH, 2014). 

Na Argentina, por exemplo, nos anos de 1920, diante de uma crise “ideológica” e 

estrutural após a Grande Guerra, da preocupação com o fortalecimento do regime soviético e 

da fundação do Partido Comunista16, ampliou-se ainda mais a preocupação dos conservadores 

em construir uma identidade argentina. Isso se chocou com a intensa imigração para o país e 

maior movimentação trabalhista, posto que a imigração seria fator de conflito social por levar 

ideias estranhas à nação e aos trabalhadores. Nesse sentido, começou a se formar o 

entendimento de que a classe laboral argentina necessitaria de respostas nacionais e deveria 

ser contida, associando os trabalhadores imigrantes às esquerdas e gerando sentimentos 

intercruzados de xenofobia, antiesquerdismo e antitrabalhismo (CANTERA, 2009).  

Nos anos de 1930, na retórica de unidade nacional argentina, o comunismo foi 

sendo construído no imaginário como um elemento estrangeiro, agente desordenador, ainda 

mais por seu componente internacional. O comportamento nacionalista e antitrabalhista das 

elites argentinas, o ódio ao estrangeiro e a sua relação com regimes nazifascistas engendraram 

o comunista como o inimigo (CANTERA, 2009). É preciso notar, ainda, como destaca 

Mercedes Cantera (2009), que o anticomunismo argentino não é um elemento isolado e que as 

noções da década de 1920 vão decantar em uma aproximação, na década de 1930, entre 

nacionalismo, antissemitismo e anticomunismo, lançando mão do entendimento de que 

haveria um complô internacional judaico-comunista – algo que era mais externo do que 

interno, dada a influência do nazifascismo no país. 

Com o golpe em 1930 e a instauração da ditadura de José Félix Uriburu (1930-

1932) e do regime conservador de Augustín Justo (1932-1936), a utilização do comunismo 

para desqualificar os opositores foi sendo aprofundada, caracterizando os comunistas como 

inimigos da ordem. O aparato policial de inteligência e vigilância também foi fortalecido, 

dando destaque para a Sección Especial de Represión contra el Comunismo, criada em 1931, 

                                                             
15 Um caso exemplar de grupo anticomunista é a Entente Internacionale Anticommuniste (EIA), estabelecido em 

Geneva, em 1924, e fundado pelo advogado Théodoro Aubert e pelo imigrante russo Georges Lodygensky. 

Esse grupo fazia pressão pela queda da União Soviética e pelo fim da Terceira Internacional, ou Komintern, 

por meio de propagandas baseadas nos jornais comunistas e soviéticos. Até o seu fim, em 1950, a IEA 

conseguiu articular-se com atores estatais e não estatais, mas não consolidou as suas relações com os grupos 

estadunidenses, os quais, de maneira geral, não tinham interesse em mover esforços para além dos Estados 

Unidos (DONGEN; ROULIN; SCOTT-SMITH, 2014). 
16 Surge em 1918 como Partido Socialista Internacional e muda o nome para Partido Comunista em 1920.  
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e para a Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, criada em 1932, instrumentos 

fundamentais no sistema de repressão política. A primeira, vinculada à Sección Especial 

Federal Argentina, na División de Ordem Político (criada em 1910), era um espaço não 

somente para espionagem, mas também para tortura. A segunda agiu na formulação de 

legislações anticomunistas, de modo a criminalizar o comunismo no país (CANTERA, 2009). 

Já nos países do Norte, de maneira não muito distinta, à medida que os 

movimentos trabalhistas ganhavam força e representatividade, sobretudo nos anos de 1930, os 

grupos anticomunistas tornavam-se ainda mais preocupados e ostensivos em relação às suas 

atividades e infiltravam-se também nos sindicatos. Jennifer Luff (2018), comparando a 

evolução do anticomunismo nas organizações sindicais britânicas e estadunidenses da década 

de 1920 a de 1940, afirma que, enquanto o Trade Union Congress (TUC), sindicato nacional 

do Reino Unido, tinha uma postura de aceitação à interferência da União Soviética e aceitava 

membros comunistas, a American Federation of Labor (AFL), a central sindical dos Estados 

Unidos, não só tinha uma retórica anticomunista muito mais agressiva, como tinha o 

anticomunismo como o seu princípio basilar. Segundo a autora, dado o fortalecimento dos 

movimentos trabalhistas no período entreguerras, até mesmo pelo New Deal nos EUA e pela 

ascensão do Partido Trabalhista no Reino Unido, os sindicatos foram fundamentais na 

construção da economia e cultura políticas de ambos os países. 

As centrais sindicais dos Estados Unidos atuaram de forma bastante relevante na 

construção do anticomunismo e do macarthismo, na medida em que identificavam os 

comunistas, os expunham e criavam estratégias para captar os mais vulneráveis. Já no Reino 

Unido, a tendência dos sindicatos era de construir uma oposição ao comunismo, em vez de 

expor o inimigo, especialmente após a eleição do Partido Trabalhista, quando o TUC começa 

a fazer parte do governo e influenciar nas políticas públicas fortemente. Dessa maneira, o 

comportamento da AFL era muito mais como um lobista do que como um ator estatal, ao 

passo que o TUC foi inserido no aparato do Estado. Destarte, os dois foram cruciais na 

formatação do imaginário anticomunista, da ordem legal, no policiamento, nas perseguições e 

na política externa (LUFF, 2018). 

Assim, no período entreguerras, percebe-se na Argentina e no Chile uma 

centralidade do nacionalismo na retórica anticomunista, ao contrário do que acontece nas 

Filipinas e na Índia, que já têm uma visão muito mais voltada para o receio das lutas 

anticoloniais. Muito diferente também das posições de Estados Unidos e Grã-Bretanha, que, 

externamente, estão muito mais preocupados em difundir o anticomunismo em prol da 

manutenção e do aprofundamento do poder sobre as colônias, o que denota, ainda, a diferença 
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na construção do comunismo como ameaça no imaginário social entre o Sul e o Norte global. 

Em termos “domésticos”, os dois impérios também se diferem, posto que Estados Unidos 

possuíam uma retórica mais moral, ao passo que Grã-Bretanha possuía uma retórica mais 

material, mas não omitindo os traços morais no anticomunismo britânico e os traços materiais 

no anticomunismo estadunidense. 

O anticomunismo do período entreguerras é central para a compreensão da 

institucionalização do anticomunismo, que vai estar muito mais articulado, consolidado e 

visível no pós-Segunda Guerra. A tentativa de influenciar ou mesmo formar o imaginário 

social e a consequente instrumentalização do anticomunismo, especialmente por meio de 

propaganda, vão ser marcas menos evidentes no período entreguerras em comparação à 

Guerra Fria, até mesmo por estar instituindo-se no imaginário a partir de uma comunidade de 

sentido, por ser ainda poroso e por ser um componente sempre permeado por imaginários 

mais preponderantes. Nessa dinâmica dos anos de 1920 e 1930, o anticomunismo vai 

materializando-se e assumindo perfis distintos ao redor do globo, e isso demonstra a sua face 

fluida, adaptável aos contextos dos países, dos grupos, dos interesses aos quais servia. 

Há ainda uma tendência de quem investiga o anticomunismo a inserir o governo 

dos Estados Unidos como o seu principal articulador, e, embora não deva ser desconsiderado 

que o seu papel foi fundamental na narrativa contra o inimigo vermelho, essa centralização 

deve ser desmitificada. Nesse aspecto, Luc van Dongen, Stéphanie Roulin e Giles Scott-Smith 

(2014) complementam que também é um equívoco reduzir a retórica anticomunista ao Estado, 

em especial o estadunidense, visto que há diversos atores privados e individuais envolvidos 

nessa construção do inimigo e até mesmo a Igreja, que tomou para si o papel de centralizador 

da cruzada anticomunista mundial. A isso, adiciona-se que tal estatocentrismo descaracteriza 

as diversas facetas do movimento, extrai a complexidade do imaginário social anticomunista e 

apaga a capacidade que os próprios sujeitos têm de criar representações e construir o tecido 

social. 

 

 

1.2 Um espaço-tempo anticomunista: Brasil do século XX 

 

As origens do anticomunismo no Brasil, ou a sua proto-história, são paralelas à 

vitória bolchevique na tomada do Palácio de Inverno, o que põe em evidência o choque entre 

capitalismo e socialismo (FERREIRA, M., 2013). Nesse período, iniciou-se a construção de 

uma retórica anticomunista que se difundiu no imaginário e, posteriormente, legitimou a 
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ascensão de governos antidemocráticos no mundo, como foi no Brasil com a instauração do 

Estado Novo, em 1937, e a implantação da ditadura civil-militar, em 1964. Esse 

“protoanticomunismo” foi esboçado a partir da atuação “[...] de agências internacionais 

responsáveis pela elaboração de notícias sobre o acontecimento na Rússia e que [...] 

funcionaram como ‘serviços de intriga e desinformação’ ligados ao ‘capital financeiro 

internacional’” (FERREIRA, M., 2013, p. 135), tais como Havas, Reuters e Associated Press. 

Lená Medeiros de Menezes (2019) discorre que, dado o avanço dos meios de 

comunicação especialmente com a Primeira Guerra, a circulação de ideias promovida pelos 

noticiários internacional e brasileiro e pelo cinema foi pedra angular para conformar uma 

oposição à Revolução Russa no dito mundo ocidental. Por um lado, porque os indivíduos 

comuns foram inseridos em uma constelação de representações que davam sentido, mas 

também antecipavam sentidos17, aos acontecimentos das longínquas terras bolcheviques e, por 

outro, porque universalizava representações. Servindo como um instrumento de dominação 

simbólica, a imprensa liberal e/ou conservadora inundou os sujeitos com discursos 

contrarrevolucionários, antissoviéticos e anticomunistas, os quais apelavam para emoções e 

mitos históricos e de origem18, criando, estimulando ou ressignificando medos. 

Os discursos19 emaranhados de mitos tinham suporte no Gênesis, livro bíblico que 

supõe a passagem do paraíso do céu para a terra e a felicidade alinhada ao inevitável 

progresso, acompanhando o avanço da “razão” nas formas de interpretar o mundo. Essa 

apropriação era feita por aqueles que viam com bons olhos a revolução, ao passo que os 

contrarrevolucionários tinham também no Gênesis narrativas míticas, porém vinculadas ao 

                                                             
17 Importante marcar que havia 1) dificuldades na geração e circulação de informações, 2) condensação que 

reduzia e deformava informações, 3) supressão de dados e 4) notícias sensacionalistas que trabalhavam com as 

emoções. Nesse processo, aqueles que não tinham condições financeiras de comprar o jornal e/ou tinham 

reduzida alfabetização ficavam apenas nas leituras rasas das manchetes, fazendo com que fosse estabelecida 

“[...] uma relação apriorística e afetiva com as informações que lhe[s] eram oferecidas e antecipavam sentido.” 

(MENEZES, 2019, p. 94). Ademais, a imprensa, enquanto um setor industrial, por um lado, desenvolveu-se em 

moldes capitalistas, empresariais, portanto tendia a cumprir demandas do capital; e, por outro, profissionalizou 

as formas de transmitir notícias e tornou-se um canal para os indivíduos e grupos interpretarem um mundo em 

crise, o que demanda fortemente recursos que deem inteligibilidade e sentido ao real (MENEZES, 2019). 
18 Menezes (2019, p. 132), seguindo Jean Delumeau (1989), explica que os mitos de origem “[...] mergulham no 

espaço do sagrado, podendo ser caracterizados segundo sua centralidade, dividindo-se em cosmogônicos, 

relativos à origem do mundo e da natureza, e mitos antropogônicos, relacionados ao surgimento do homem, à 

humanidade e seus mistérios. Incluem-se no último caso, segundo Delumeau, tanto figuras divinas mitificadas 

quanto heróis fundadores, com desdobramentos indicativos da origem de valores culturais, materiais e 

espirituais, além de mitos que narram a morte e perscrutam seus mistérios.” Já os mitos históricos “[...] 

reportam-se a fatos seculares, destacando-se o mito da queda de Roma frente aos bárbaros como e de presença 

mais permanente.” 
19 É fundamental levantar o ponto de que não se apreendem, aqui, quais discursos eram intencionalmente 

elaborados associando mitos ao comunismo e quais eram aqueles que, de fato, o enunciador agia 

inconscientemente (MENEZES, 2019), ou mesmo quais eram os que uniam o consciente ao inconsciente no 

instante da enunciação – este é mais um daqueles pontos que subsistem no entremeio das vias. 



42 

 

juízo final, ao fim dos tempos, ao apocalipse: o mito do eterno retorno que (re)despertaram “o 

medo do retorno da revolução” associado ao medo da mudança (MENEZES, 2019, p. 37). A 

autora busca em Braudel (1972) a longa duração para explicar que os mitos estão no 

entremeio daquilo que é fixo e daquilo que é móvel e, estando no terreno profundo da 

memória, podem ser resgatados, revisitados e atestarem “verdades” há muito assimiladas 

pelos homens. 

Se a revolução bolchevique, inspirada nas Revoluções Inglesa e Francesa, 

revitalizava os ânimos para um caminho da felicidade de inspiração iluminista, ela também 

deixava em evidência a lei do eterno retorno20 nas formas com que os mitos do caos e do 

apocalipse remetiam, nas páginas dos jornais, à falta de ordem e à anarquia provocadas pelos 

comunistas. Desemboca-se, em última instância, em uma “guerra” de narrativas que tem em 

seu cerne o Eu, o bem, e o Outro, o mal, revestindo-se dos binômios liberalismo-comunismo, 

Ocidente-Oriente, civilização-barbárie21, felicidade-sofrimento, razão-idealismo, que são 

utilizadas por revolucionários e contrarrevolucionários. No caso do que interessa aqui, 

anticomunismo, o mito histórico da queda de Roma, por exemplo, foi muito empregado para 

extrair das profundezas do ser a sensação de que o Ocidente, cristão, racional, assim como 

outrora, estava ameaçado pelos irracionais bárbaros do Oriente, os quais traziam sofrimento e 

destruição ao mundo civilizado (MENEZES, 2019). 

Esse medo era engendrado por notícias que veiculavam a fome e a morte como 

inerentes ao regime bolchevique, descontextualizando acontecimentos ou mesmo alimentando 

fantasias, boatos22 e sensacionalismos. Um medo não somente classista, de os trabalhadores 

instituírem o poder em todos os espaços, mas um medo que desequilibrava a crença de que a 

                                                             
20 Mesmo que o cristianismo veja o tempo como linear rumo ao futuro, a lei do eterno retorno é comum ao 

imaginário ocidental e está muito entrelaçada, portanto, ainda que de maneira controversa, à ideia de progresso 

(MENEZES, 2019).  
21 Menezes (2019) esclarece que, a partir do século XIX, a ideia de civilização, e não “civilizações”, se assentava 

na crença do progresso e estava enraizada no capitalismo e no modelo de sociedade burguesa. Do outro lado, 

por conseguinte, estava a barbárie, espaço em que viviam aqueles que não se haviam desenvolvido humana e 

socialmente. Para a autora, “Desde meados dos Oitocentos, a oposição entre ocidente e oriente expressava-se 

na polarização entre uma Europa ativa, industrial, capitalista e burguesa, e uma Europa passiva, agrícola e 

considerada atrasada. Dando uma nova dimensão às teorias evolucionistas e racistas em voga, a recuperação da 

representação da barbárie, que ameaçava as fronteiras da civilização possibilitou a revisitação do medo do 

oriente como lugar misterioso, desconhecido e ameaçador.” (MENEZES, 2019, p. 210-211). Isso, somado à 

ação anti-imperialista alavancada pelo Komintern, vai ter grande expressividade no entendimento de que os 

bolcheviques levantariam os colonizados contra os colonizadores, engendrando leituras apocalípticas da 

“invasão” da civilização ocidental pelos bárbaros, desconhecidos e perigosos orientais – e, agora, comunistas.  
22 A ansiedade por notícias cotidianas sobre a Revolução Russa, junto com a dificuldade de acesso às 

informações, deu margem para a ação de críticos poucos comprometidos com a veracidade e para o surgimento 

de boatos, na medida em que notícias reais ou irreais eram aceitas como verdade e atestavam projeções 

anteriores. Os boatos sustentavam-se na “indeterminação do sujeito” que fala, com notícias tais como “dizem”, 

“informam”, “constam como certo”. Quem diz? Não se sabe (MENEZES, 2019, p. 116). 
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realidade é ordenada e estável, um medo difuso do novo, das incertezas, da revisitação de 

verdades, hierarquias, crenças – útil à retórica conservadora. Sobre essa conjuntura, ainda é 

importante marcar que a sensação de desordem e caos fez com que as “forças da ordem” 

buscassem uma figura salvadora que reorganizasse o mundo, trilha que contribuiria para a 

ascensão dos fascismos menos de duas décadas depois (MENEZES, 2019). 

Ainda no início da Revolução e com esperanças de retomada do poder czarista, a 

imprensa difundia que as mazelas vividas pelo povo russo naquele período, particularmente os 

flagelos do frio e da fome, eram provocadas por erros, incompetências e desordem do 

bolchevismo. Essas asserções omitiam tanto que tais mazelas eram existentes desde a Grande 

Guerra, enquanto a Rússia estava isolada pela Áustria e Itália, quanto que eram resultado das 

sabotagens internacionais para isolar o país. Persistiu-se, nesse sentido, pelo menos até 1921, 

quando a vitória da Revolução foi dada como certa, a difusão de uma “Idade de Ouro” dos 

czares que teria sido substituída pelo caos comunista. A fome, dentro desse contexto, foi 

apropriada por notícias que exploravam o trágico e associada à revolução e à incompetência 

bolchevique, além de ser veiculada como o sinal do caos revolucionário, o sinal do fim dos 

tempos, o próprio mito do apocalipse (MENEZES, 2019).23 

A depreciação das atividades revolucionárias em curso e a demonização24 dos 

líderes russos, desumanos, sub-humanos e bárbaros, compunham a retórica anticomunista, a 

qual se erguia sob a construção de um imaginário em que o regime era uma ameaça ao 

capitalismo e, logo, ao Ocidente. As notícias correntes nos jornais eram de que a violência 

solapava a Rússia sob o regime soviético: fuzilamentos públicos não se diferenciando homens 

de mulheres e crianças, prisões, estupros, assaltos, vandalismo, perseguição à Igreja, orgias e 

socialização de mulheres. Para recuperar o mito do apocalipse e inserir no imaginário a 

revolução como o “fim dos tempos”, silenciava-se a cultura política autoritária que marcava o 

país desde os czares e delegava ao novo regime e às suas lideranças a responsabilidade por 

                                                             
23 Propagava-se, simultaneamente, a inevitável decadência do governo bolchevique; a incompetência inerente 

aos seus líderes em solucionar os problemas do país; e o provável levante do povo contra o governo, sobretudo, 

por causa da fome (MENEZES, 2019). 
24 Parenti (1970) entende que a demonologia anticomunista vê o inimigo ora como desumano, ora como sub-

humano, ora como super-humano. Isso porque o comunista, sendo desumano, seria cruel, vil, o “anjo caído”, 

então não sofreria as emoções humanas como os demais; seriam bárbaros, seriam cegos com a causa e nem 

mesmo seriam apegados à vida, o que denotaria a sua condição sub-humana. Simultaneamente, para os 

anticomunistas, o comunista é super-humano, na medida em que as suas articulações demoníacas beirariam a 

genialidade, seriam fortes e teriam táticas e estratégicas mais eficientes que as “nossas”. Existe, dessa maneira, 

um entrelaçamento do perfil do comunista que reforça o ciclo fóbico do “Eu-virtuoso”: é preciso estar forte, 

poderoso e invencível para fazer frente às profundezas demoníacas do “comunismo” que pairam sobre as 

nações. 
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todo um retrato de destruição que não se contentava com os seus limites e intentava expandir-

se (MENEZES, 2019). 

Dentro da imprensa liberal, é marcante a ideia de que havia um complô comunista 

visando à dominação mundial, especialmente com a fundação da III Internacional, ou 

Komintern25, em 1919, que não só revitaliza o sentimento de ameaça como atesta as intenções 

expansionistas do bolchevismo. Ganhou importantes contornos a perspectiva de um exército 

vermelho em movimento permanente marchando rumo à Alemanha, à Áustria e à Hungria, ou 

seja, à beira de tomar a Europa e, logo, um Ocidente instável. Mas junto à esta perspectiva 

estava a ideia de que “agentes vermelhos”, trabalhando para o governo bolchevique, atuavam 

silenciosamente dentro dos países, criando a noção de um inimigo externo que, agora, era 

também inimigo interno (MENEZES, 2019). 

 Se, por um lado, imaginar que há agentes vermelhos por toda parte desencadeia 

uma histeria coletiva que toma grandes proporções na Guerra Fria, por outro, os movimentos 

grevistas em ascensão e o surgimento de partidos comunistas em toda parte vão ser motivo 

para intensificar o medo e as propagandas anticomunistas e legitimar a repressão. Como 

infere Menezes (2019), o “estar em crise” de um período posterior a uma guerra traumática, 

carregado de ressentimentos, incertezas, violências, é terreno fértil para teorias da 

conspiração26 que dão caráter real e ordenado ao estado das coisas, explicam e dão sentido ao 

mundo. A grande imprensa apropria-se, dessa forma, de conspirações e mitologias associadas 

à expansão do comunismo, fazendo com que, pelos idos de 1918, os eventos russos fossem 

levados ao terreno do poder. 

Os jornais, como discorre Silva (2000), eram (e são) um espaço no qual os 

locutores se manifestavam em torno de interesses específicos e de manutenção do status quo 

social, portanto serviram como um difusor de discursos que levaram à prática política 

anticomunista. A exemplo do início dos anos de 1930, não estava claro como a manutenção 

no poder se daria, o que demandava repensar-se um projeto que manipulasse o imaginário 

                                                             
25 O Komintern atuou em duas principais frontes: promover a revolução no exterior; e neutralizar as atividades 

capitalistas ocidentais que faziam frente à Rússia. Em agosto de 1919, teve início o Segundo Congresso da 

Internacional, momento em que ficou decidido sobre a fundação de um único partido comunista em todos os 

países, a centralização dos processos partidários em Moscou e a infiltração e dominação de sindicatos e 

congressos pelos partidos (MENEZES, 2019). 
26 Raoul Giradert (1987) define que as conspirações são comuns para tornar a realidade inteligível, a fim de que 

se elucidem, de maneira simplificada, os eventos e a relação uns com os outros, dando sentido a um conjunto 

de fatos que podem, muitas vezes, estar desconectados. Buscando-se desenhar uma lógica para eventos dentro 

de uma mesma causalidade, sejam lá quais forem as suas causas, e estabelecendo uma “visão global e 

estruturada do presente e do futuro coletivos” (GIRADET, 1987, p. 182), os mitos políticos tendem a tomar 

espaço quando o traumatismo social se torna um traumatismo psíquico, isto é, em momentos de incerteza e de 

impulsos insatisfeitos de uma rede imaginária. 
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social. Assim, o anticomunismo reverbera como um instrumento com continuidade histórica 

associada à continuidade do autoritarismo político, que, como aponta Pinheiro (1991, p. 55), 

“[...] marca a história brasileira (e sua ‘cultura política’) diretamente dependente dos sistemas 

de hierarquia implantados pelas classes dominantes e reproduzidos regularmente com o apoio 

dos instrumentos de opressão, da criminalização da oposição política e do controle ideológico 

sobre a maioria da população”. 

Os discursos, nesse sentido, assumem a centralidade nos processos de construção 

de um imaginário anticomunista, na medida em que simplificam a realidade, descaracterizam 

os movimentos e convencem o interlocutor de que o comunismo é uma ameaça. Discursos 

dessa variedade legitimam as microrrelações de poder e minimizam o teor violento da 

dominação. Isso porque se criam uma sensação de visão política nacional compartilhada por 

dominantes e dominados e uma imagem que os dominados têm de si e do corpo social em 

geral de que o poder é homogêneo. Além disso, o vácuo do significado de “comunismo” abria 

margem, no século XX, para que esse próprio vácuo fosse manipulado contra vozes 

dissidentes, mas também contra movimentos trabalhistas, como os da década de 1930 

(SILVA, C., 2000). 

Não há, dessa forma, separação entre prática e discurso anticomunista, uma vez 

que é indiferente haver um “referente concreto”, podendo subsistir apenas a “referência 

abstrata e a-histórica” (SILVA, C., 2000, p. 217), já que, se tal concretude não existe, há 

mecanismos para configurá-la enquanto material. Esse processo de forjamento e disseminação 

da ameaça transfigura, ainda, em um aspecto mais amplo que o político, uma organização da 

sociedade em prol do combate ao inimigo comum. Silva (2000) ainda infere que a imprecisão 

do que seria o comunismo combatido pelo anticomunismo cria uma elasticidade27 que 

considera como comunista desde o próprio comunista, passando pelo operário que requer os 

seus direitos ou até mesmo um anticomunista que não comungue de todas as representações 

vigentes no imaginário ou das formas de combate ao inimigo. 

Segundo a tese de Motta (2000), em uma relação diretamente proporcional, 

enquanto o Partido ou as ideias de esquerda ganhavam força em determinadas conjunturas 

                                                             
27 Nesse modus operandi, de acordo com Parenti (1970, p. 29), demonizar o Outro é um mecanismo elástico, 

uma vez que toda e qualquer atividade do objeto da fobia vai ser encarada como um sinal de que o inimigo está 

agindo: “[...] enquanto às vêzes (sic) nos recordam que ‘as ações falam mais alto que as palavras’, em ocasiões 

é-nos solicitado acreditar que ‘as palavras falam mais alto que as ações’.” Essa noção cria o entendimento 

anticomunista de que toda ação ou fala de um comunista possui intenções hostis, sejam elas positivas ou 

negativas, seja tentando cooperar, seja sendo evidentemente hostil. Isso proporciona uma adaptação dos 

discursos anticomunistas ao que é feito e falado pelo inimigo vermelho. No caso da União Soviética, quando 

esta estava com a economia a pleno vapor, anticomunistas reforçavam o seu poder e a sua nocividade; quando 

estava com a economia oscilando, reforçavam o fracasso dos ideais comunistas e o sucesso do capitalismo. 
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históricas, o anticomunismo era reforçado, passando a requerer meios extraordinários do 

Estado para reprimir os “agentes vermelhos” e servindo como justificativa de golpes políticos. 

Em 1927, por exemplo, foi aprovada a Lei Celerada, que propunha a restrição de atividades 

sindicais e de políticas de esquerda, mas o seu projeto recebeu críticas no meio parlamentar e 

na mídia de que seria autoritária. Com a atuação da polícia e, novamente, da mídia para que 

uma greve em maio de 1927 fosse vista como uma tentativa de revolução e, 

consequentemente, de que seria implantado o regime bolchevista no Brasil, foi criado um 

ambiente hostil e de temor e a Lei acabou sendo aprovada, e o Partido Comunista foi banido. 

O autor confirma ainda a sua hipótese de que o anticomunismo foi um elemento 

central na escalada e construção dos dois regimes autoritários mais longos vividos no Brasil: 

Estado Novo e Ditadura Militar. O anticomunismo brasileiro, então, seria contínuo, embora 

existissem momentos com maior intensificação das suas atividades, pontuando três períodos 

centrais (ondas) ao longo do século XX no Brasil: 1) 1935-1937; 2) 1946 a 1948; e 3) 1961 a 

1964. O primeiro e o terceiro períodos foram cruciais para que, uma vez assimilada a ameaça 

comunista, medidas repressivas fossem legitimadas contra os que seriam os inimigos da 

ordem, dos valores cristãos, da democracia, do mundo livre. Já o período pós-Segunda Guerra 

marcou a proscrição do Partido Comunista, o que vai de encontro aos discursos 

anticomunistas de comprometimento com a democracia, mas, para estancar o perigo vermelho 

em momentos críticos, era válido usar as armas que, supostamente, eram dos inimigos 

(MOTTA, 2000).  

A “Intentona Comunista” marca o início do que seria a “primeira onda 

anticomunista” no Brasil, visto que as narrativas construídas em torno dela foram centrais na 

geração de sentidos do comunismo como uma ameaça à ordem, à pátria, à família, uma vez 

que se saía do plano das ideias, um elemento estrangeiro distante, e se revestia de concretude. 

Como o levante realmente aconteceu, a mídia, os setores conservadores, como a Ação 

Integralista Brasileira (AIB), e as Forças Armadas superdimensionaram o episódio e 

fundaram um mito que foi bastante recuperado, inclusive no pré-golpe de 64, para comprovar 

a existência real do perigo. Em torno das acusações de que os insurretos teriam assassinado 

militares que estavam dormindo, houve um forte apelo de que os comunistas seriam cruéis e 

vis, criminosos, desleais aos companheiros e aos princípios da corporação, traidores da pátria, 

sendo subservientes aos interesses soviéticos (MOTTA, 2000).  

Para Adriano de Freixo e Luiz Monteiro Júnior (2019), a “Intentona Comunista” 

exerceu um papel central na institucionalização das medidas contra os “comunistas” (com 

toda a elasticidade inerente ao termo) e na conformação do anticomunismo como elemento 
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primário do ethos institucional das Forças Armadas, sobretudo o da força terrestre. Segundo 

os autores, em acordo com Celso Castro (2002), o levante comunista de 35 foi uma das 

narrativas sustentadas pelo Estado e pelo Exército, de forma a se criarem a sua identidade 

social, a sua invenção propriamente dita enquanto instituição e a sua coesão interna. Nesse 

sentido, a constituição da prática ritual militar de homenagem às vítimas da “Intentona”, a 

partir de 1936, reforçou a dicotomia entre comunismo e anticomunismo, elemento inerente às 

instituições militares. 

Os militares vão estar bastante alinhados ao anticomunismo de matriz 

nacionalista, sendo este nacionalismo de bases conservadoras novecentistas e com inspirações 

no romantismo alemão e no corporativismo, isto é, a crença em uma nação homogênea e 

integrada acima dos conflitos sociais. Nessa matriz anticomunista de vertente nacionalista, os 

comunistas estimulariam o ódio entre as classes e seriam elementos estranhos e depredadores 

da totalidade nacional. Somado a isso, os comunistas teriam posições internacionalistas, então 

eram vistos como sujeitos que trabalhavam contra a solidificação de uma nação brasileira 

indivisível e não assumiam a lealdade à esta, mas ao regime soviético e à dissolução de 

nações. Dentro disso, como marca Marilena Chauí (2000, p. 115), 

 

No discurso anticomunista (desde sempre) o marxismo é acusado como ideologia 

exótica contrária à natureza ocidental e cristã da nação brasileira, havendo aqui a 

combinação de elementos variados para explicar o “exotismo”, visto ser o marxismo 

uma concepção ocidental da história (os argumentos nacionalistas vão desde o 

racismo – o marxismo como conspiração judaica –, o cristianismo – o marxismo 

como ateu – até o ocidentalismo geopolítico – o marxismo se implantou no oriente). 

 

A relação entre anticomunismo e nacionalismo é bastante clara nos regimes 

varguista e ditatorial militar, quando tanto um quanto o outro, salvo as distinções entre os 

períodos, ressaltam o valor da bandeira, dos símbolos, dos heróis e dos ideais cívicos, além de 

exaltar o Brasil como parte da cultura ocidental-cristã. Entre os adeptos mais destacáveis 

dessa matriz, como a AIB, estão os militares, que têm ordem, hierarquia e espírito de corpo 

como princípios em sua formação e socialização e incorporam o seu papel de mantenedores 

da ordem nacional e de protetores das instituições, especialmente a sua própria. Nesse sentido, 

não é trabalhoso pensar que o comunismo facilmente poderia ser construído como uma 

ameaça a (quase) tudo o que os militares acreditam, sobretudo após a “Intentona Comunista” 

ter “provado” que os inimigos estariam mais próximos do que se acreditava. 

A ideia de que o comunismo era uma ameaça à ordem e estimulava ódio entre as 

classes também foi bastante difundida pela Igreja. O catolicismo foi central na composição de 
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um imaginário anticomunista no Brasil, posto que era (e é) a religião mais praticada no país, 

tinha (e tem) alta disseminação no interior de todo o território nacional e tinha muita entrada 

entre os círculos elitistas do país. Carla Simone Rodeghero (2002a, p. 330), em entrevistas de 

história oral, identificou que o medo católico do comunismo possuía caráter bastante abstrato 

e norteado pela crença de que “[...] havia comunismo apesar de não existirem comunistas”. 

Isso foi identificado em razão de os entrevistados pouco terem lembranças concretas das 

ações comunistas, referenciando-se mais memórias sobre Luís Carlos Prestes, Rússia, Cuba e 

Hungria, uma minoria sobre o Partido Comunista e um em específico revelou que o irmão era 

um comunista não declarado. De acordo com a autora, uma explicação para isso é que o medo 

não era do comunismo em si, das suas atividades ou dos grupos, mas era o medo associado a 

outros medos.  

O anticomunismo católico no Brasil, em linhas gerais, foi marcado pela 

imaginação de que o comunismo seria anticlerical, ateu, expropriador da propriedade privada 

e destruidor da família, isto é, o medo “abstrato” do comunismo associado a outros medos. O 

anticlericalismo era caracterizado por haver uma visão de que os comunistas perseguiam os 

padres e desejavam destruir a Igreja, ideia muito vinculada ao ateísmo, na qual se enxergava o 

comunista contra Deus, e era apegado à concepção material da formação natural da vida e das 

sociedades. Em um mundo comunista, sendo todos iguais, não haveria hierarquia, logo a 

família seria destruída, uma vez que as mulheres seriam iguais aos homens, deixando a vida 

do lar e sendo integradas à vida pública, e a propriedade privada seria negada, já que esta 

representaria, para os comunistas, uma forma de hierarquização (RODEGHERO, 2002a). 

Assim, a Igreja tratava o comunismo em linhas amplas, o mal a ser combatido por 

estar em todos os espaços sociais e políticos e buscar desestabilizar a ordem das coisas. Nessa 

dinâmica, o comunismo foi introduzido como um mecanismo que relacionava diversas 

ameaças à instituição, como modernização, laicização e secularização, a fim de que o seu 

prestígio e status quo fossem protegidos, mas também se preocupava com questões voltadas 

para sexualidade e lazer, por exemplo. Todavia é importante salientar que o anticomunismo 

católico também utilizava as “concretudes” do perigo vermelho para compor e difundir as 

suas representações contra o inimigo, como no caso da difusão dos levantes na Espanha e no 

México na década de 1930 (RODEGHERO, 2002a). 

A década de 1930, inclusive, foi especialmente marcante no impulsionamento do 

anticomunismo católico brasileiro, destacando-se três episódios relacionados: 1) a encíclica de 

1931 de Pio XI sobre o combate reativo e imediato ao comunismo; 2) a “Intentona 

Comunista”, em 1935; e 3) as suas denúncias contra as “atrocidades” dos comunistas durante 
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a Guerra Civil Espanhola, em 1936. A campanha de denúncias da Igreja Católica, em âmbito 

global, contra os comunistas na Espanha (que não eram somente comunistas, mas foi tomado 

como tal) teve muita repercussão na comunidade católica e foi associada ao levante de 35, 

fator que reforça no imaginário a representação da “crueldade dos comunistas”. Nesse 

contexto, alinhado à estratégia global do Papado de combate ao comunismo, o ativismo 

anticomunista católico no Brasil vai ser intensificado nas décadas seguintes em diversos 

espaços, como sindicatos e corpo do Estado (MOTTA, 2000). 

As cartas pastorais28 foram um instrumento fundamental na construção do “Outro-

comunista”, pois, além da sua capilaridade e da sua capacidade de doutrinação, era um 

documento que referenciava as palavras do próprio Papa, o que ganha maior legitimidade 

dentro da comunidade católica. Motta (2000) identificou sete cartas pastorais29 específicas 

sobre o problema do comunismo, as quais sempre dispunham que deveriam ser lidas em todas 

as missas, sendo que tais cartas estudadas estavam concentradas no ano de 1937 e no início da 

década de 1960, dois períodos fortemente marcados pelo anticomunismo. Colaborando com 

esses documentos, a Igreja também organizava congressos eucarísticos e ocupava espaços de 

comunicação de massa, usados para disseminação do “perigo comunista”, “novo Barrabás”, 

“exército sem Deus”, “contrário à família”, “contrário à pátria”30. 

Durante a década de 1930 e principalmente durante o Estado Novo, a Igreja 

intensificou as suas atividades anticomunistas nos meios operários e integrou indivíduos às 

ações clericais, como as Congregações Marianas e as Filhas de Maria, importantes 

mecanismos para cooptar os mais vulneráveis. Uma iniciativa que deve ser destacada são os 

Círculos Operários, criados em 1932 e que, em 1945, tinham mais de 200 mil participantes 

em 200 círculos, embora tivessem perdido parte da sua influência com o fim do Estado Novo 

(MOTTA, 2000). O objetivo dos Círculos era estimular lideranças sindicais que haviam 

incorporado as doutrinas da Igreja e que pudessem fazer frente ao comunismo e aos membros 

da esquerda em geral. Baseada na Encíclica de Leão XIII, de 1878, 

 

A “questão operária” passou a ser interpretada pela Igreja dentro da óptica da 

necessidade de colaboração e harmonia entre as classes, combatendo assim as 

“ideologias exóticas” e contribuindo com o governo na regulamentação das relações 

                                                             
28 As cartas pastorais são interpretações para a realidade nacional das encíclicas papais e são enviadas pelo 

Episcopado Nacional às dioceses e, em seguida, às paróquias (MOTTA, 2000). 
29 De 1930, três de 1937, 1945, 1961 e 1962. Segundo Motta (2000), há muitas outras que mencionam o 

problema do comunismo, mas, por questões de análise, optou por trabalhar apenas com as que operam 

integralmente com o comunismo.  
30 Palavras do Cardeal Leme no II Congresso Eucarístico, em 1936, em Belo Horizonte, reproduzidas por Motta 

(2000, p. 45) a partir de publicação do jornal O Diário, em 7 de setembro de 1936. 
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entre patrões e operários, dentro de um espírito corporativo. (RODEGHERO, 2002b, 

p. 479). 
 

Paralelamente às preocupações com a infiltração comunista no operariado, grupos 

de leigos também foram marcantes no ativismo anticomunista católico, como a Liga Eleitoral 

Católica (LEC), criada em 1932 para unir o eleitorado católico e lançar nas eleições 

candidatos com pensamentos alinhados à doutrina social da Igreja. A LEC não aceitava 

congregados que não rejeitassem o comunismo e definia pautas como defesa da propriedade 

privada, reprovação ao divórcio, apoio religioso dentro das Forças Armadas e combate a 

ideias subversivas (RODEGHERO, 2002b). De acordo com Rodeghero (2002b), muitos dos 

fundamentos defendidos pela LEC foram incluídos na Constituição de 1934, além de a 

entidade ter continuado agindo fortemente sobre o eleitorado católico. 

Com a difusão da ameaça do comunismo à ordem democrática e à liberdade 

política no pós-getulismo, o crescimento do Partido Comunista Brasileiro em 1945 e a 

tentativa deste de se desvincular da imagem de ateísmo e, então, ganhar espaço entre os 

católicos, a Igreja reagiu participando de eleições. Muito embora fosse resguardado o 

envolvimento em processos políticos, o que por si só já é altamente questionável, uma vez 

que a instituição sempre influenciou a burocracia política visando aos seus interesses, 

membros clericais entre 1945 e 1964 agiram ativamente nas campanhas eleitorais. Isso porque 

seria necessário a Igreja utilizar a sua influência popular para fazer frente ao comunismo e 

proteger e guiar as massas dentro de uma iniciação destas nas disputas partidárias e na 

circulação de ideias, isto é, evitar a sua cooptação por “inimigos da religião”, pelo 

“anticristo”. A participação católica deu-se, inclusive, lançando candidatos e criando, em 

1962, o suprapartido Aliança Eleitoral pela Família, que fez uma campanha ativa e 

eminentemente anticomunista e de combate ao divórcio (MOTTA, 2000). 

Se a Igreja, logo após a Revolução de Outubro, preocupava-se com a influência de 

ideias subversivas sobre o operariado, também se preocupava com a influência do laicismo e 

do liberalismo sobre as elites intelectuais e políticas do país, uma vez que poderia ser 

reduzido o seu poder. Embora acreditasse na sacralidade da propriedade privada, os católicos 

atacavam os liberais por acreditar que estes eram demasiado materialistas e defenderem um 

sistema econômico que explorava em excesso o trabalhador, ou seja, a exploração excessiva 

poderia levar à conversão de ideias subversivas prejudiciais à instituição católica. Desse 

modo, o anticomunismo católico brasileiro entendia que o Estado liberal deveria ser 

desarticulado para que o comunismo também o fosse, na medida em que aquele, carregando o 

poder político da burguesia, seria elemento desencadeador do comunismo. Em outras 
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palavras, o anticomunismo católico é marcado pela tentativa de aproximar, negativamente, 

comunistas e liberais (RODEGHERO, 2002b). 

Os anticomunistas liberais brasileiros, por sua vez, acreditavam que os comunistas 

atacavam os seus princípios tanto econômicos quanto políticos. Dentro do aspecto econômico, 

o anticomunismo liberal orbitava em torno da defesa da propriedade privada, vista, por vezes, 

como sagrada, e se associava com princípios cristãos. Motta (2000) apontou os estudos de 

liberais católicos como João Carlos Fairbanks, que dizia que o comunismo era desastroso, que 

os estudos de Marx seriam obsoletos e que teria sido Jesus Cristo o primeiro economista, e de 

Ildefonso Albano, que afirmava que a indústria da União Soviética possuía baixa 

produtividade e que a ampla liberdade seria o mal do mundo. Já de acordo com Tristão de 

Athayde31, o comunismo deveria ser combatido por meio da sobreposição dos princípios 

cristãos em relação ao materialismo, e não de críticas no âmbito econômico, na medida em 

que a União Soviética tinha resultados econômicos positivos – inclusive este fator foi 

preponderante para que essa representação não fosse muito difundida no imaginário 

anticomunista brasileiro. 

No aspecto político, no início da Guerra Fria, os anticomunistas liberais tiveram 

dificuldade em criar um arranjo argumentativo para construir o comunismo como totalitário, 

dado o histórico autoritário do Brasil, entretanto isso não impediu que tais atores fossem 

incoerentes e pouco primassem por princípios liberais democráticos. As tendências 

autoritárias dos anos de 1930 também contribuíram para que os seus argumentos fossem 

fragilizados, baseadas em fortalecimento do Estado para reter/eliminar o comunismo e na 

crença de que o liberalismo era o responsável pela alavancada comunista no mundo, como a 

                                                             
31 Tristão de Athayde, pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, viveu de 1928 até fins de 1930 sob posições 

marcadamente conservadoras, dogmáticas, intolerantes e reacionárias. Segundo Maurício Serra (2014, p. 7), o 

seu reacionarismo pode ser compreendido, “[...] por um lado, pela associação que fazia entre catolicismo e uma 

posição de direita e, por outro lado, pela herança extremamente conservadora do Jackson de Figueiredo”, um 

difusor de ideais reacionários, católicos e de recristianização do Brasil que contribuiu para que Tristão 

superasse a sua visão de que a Igreja Católica era arcaica e passasse a ser membro ativo da instituição. Nos 

anos de 1940, contudo, o autor começa a abandonar as suas posições reacionárias, a se distanciar da hierarquia 

do catolicismo e a se aproximar de novas leituras, como as do padre franco-dominicano Louis-Joseph Lebret. 

Este, durante a sua estadia no Brasil, obteve apoio de Athayde quando as elites eclesiásticas de Rio e São Paulo 

o afastou do país por ser um crítico à perseguição do general e presidente Eurico Gaspar Dutra ao comunismo. 

Ao longo dos anos de 1950 e início de 1960, tendo como um marco especial o Concílio Vaticano II (1962-

1965), conferências católicas feitas pelo Papado visando modernizar a Igreja, Alceu aperfeiçoa as suas 

premissas e cristaliza as suas concepções acerca de uma economia mais humana, de um catolicismo 

progressista, e tece críticas ao individualismo econômico e à sociedade industrial. O autor opôs-se à ditadura, 

inclusive alertando, às vésperas do golpe, que era eminente a tomada do poder pelos militares e que era 

necessário manter a legalidade. Nesse contexto, Tristão contestou as arbitrariedades do governo militar e partiu 

em defesa do Estado de direito, das liberdades e da democracia. Bradou contra os católicos a sua percepção de 

que estes não conheciam a doutrina social da Igreja, estavam impregnados de liberalismo capitalista e se 

confortavam em dar a alcunha de comunista a todos aqueles que confiavam na doutrina social católica 

(SERRA, 2014). 
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AIB e a Igreja pregavam. Nesse período, começa a ser germinada e difundida a ideia da 

antítese comunismo versus liberdade, característica fundamental da Guerra Fria que vai ser 

assimilada por grande parte dos grupos anticomunistas brasileiros (MOTTA, 2000). 

A contraposição comunismo e democracia ficou mais evidente no pós-Segunda 

Guerra, uma vez criada a Constituição de 1946 e posta a relação profunda e recente que havia 

entre nazifascismo e autoritarismo, então estar ao lado da bandeira democrática significava 

não estar alinhado a um passado relegado ao “mal”. A autorrepresentação de “democrata sou 

eu e os meus amigos” foi conveniente para que se criasse, no imaginário, a noção de que 

todos os anticomunistas, inclusive os de princípios democráticos duvidosos, seriam 

defensores da democracia, ao passo que os comunistas seriam naturalmente contrários à esta. 

Essas percepções estão alinhadas, naturalmente, à Guerra Fria e, logo, às estratégias dos 

Estados Unidos de associar o comunismo ao nazismo, até mesmo pela identificação que os 

grupos anticomunistas brasileiros tinham com o “Ocidente livre e cristão” (MOTTA, 2000). 

Para Motta (2000), a matriz liberal, além da sua inconsistência doutrinária 

anticomunista, também foi muito atacada pelos setores mais conservadores, os quais viam o 

empresariado como pouco comprometido com a causa. Esse comportamento se alinha ao que 

Parenti (1970) chama de ortodoxias liberal e conservadora, ou seja, os anticomunistas 

conservadores reclamavam ser mais ortodoxos do que anticomunistas liberais, que seriam 

mais heterodoxos na luta contra os comunistas, e vice-versa. Em outras palavras, tanto 

conservadores quanto liberais reclamavam ser mais ortodoxos, mais comprometidos com a 

causa, ter ações e discursos mais legítimos e ser mais anticomunistas que os outros 

anticomunistas. Isso torna mais perceptível a heterogeneidade dos anticomunistas, em termos 

de ação e em termos de crença. 

Nessa esteira, destaca-se que, conforme apresenta David Montenegro (2020), a 

ditadura que se instaurou no Brasil em 1964 foi sustentada pela conformação entre setores 

conservadores de tendência liberal-autoritária, foi substanciado pelo governo dos Estados 

Unidos e influenciou a deposição de outros governos na América Latina, como o de Salvador 

Allende no Chile, em 1973. Por um lado, a paralisação da economia e, por outro, as 

indeterminações sociais e econômicas originadas pela ausência de um plano para fazer uma 

alteração profunda nas estruturas foram cruciais para fortalecer a direita e ampliar a base de 

apoio na pequena burguesia, o que culminaria no apoio às forças reacionárias e no Golpe de 

1964.32 Após a tomada do poder, está a implementação de um terror contrarrevolucionário de 

                                                             
32 Houve outros elementos importantes no processo de radicalização política que levou ao Golpe de 1964. Um 

deles é a Revolta dos Sargentos que ocorreu em Brasília, em 11 de setembro de 1963, em que os subalternos 
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Estado, muito pautado no anticomunismo, de modo que as forças populares fossem definidas 

como inimigas e imobilizadas, as políticas reformistas33 fossem aniquiladas e medidas 

impopulares fossem empreendidas.  

Com o Golpe de 1964, o Estado viveu uma militarização dos seus aparatos, sendo 

construídas instituições e normas que respondessem às expectativas da Doutrina de Segurança 

Nacional e, por extensão, ao maniqueísmo da Guerra Fria. A DSN, desenvolvida no seio da 

Escola Superior de Guerra, vislumbrava uma política nacional que pudesse fazer com que os 

seus objetivos, confundidos com objetivos nacionais, fossem atingidos por meio de uma 

estratégia que garantisse a segurança nacional. Dessa maneira, o Estado brasileiro deveria 

construir e adaptar estruturas burocráticas com o intuito de que os fins, sobretudo a 

eliminação da ameaça comunista, fossem assegurados. 

Golbery do Couto e Silva foi um dos maiores ideólogos da segurança nacional do 

Brasil e reafirmava a necessidade de alinhamento ao Ocidente, frente ao caráter ocidental 

democrático-cristão da nação brasileira e à expansão soviética (ARQUIDIOCESE DE SÃO 

PAULO, 1985). Nas suas teses, o general destaca as importâncias geopolítica e geoestratégica 

da América do Sul para os Estados Unidos, os quais não ficariam inertes, em nome da 

solidariedade continental, em caso de “qualquer foco comunista ultraperigoso à sua própria 

sobrevivência” (SILVA, G., 1967, p. 191). No que concerne à Doutrina, Golbery (1967) 

expressa a demanda de se eximirem as diferenças de meios de violência e não violência para 

atuar contra o inimigo, demonstrando as duas faces de combate ao comunismo: tanto de 

eliminação dos focos já existentes quanto de contenção do surgimento de novos focos. Nas 

palavras do autor, a DSN é direcionada a 

 

[...] conter o expansionismo comunista em suas atuais fronteiras já dilatadas, 

impedindo-o de transbordar, onde quer que seja, pelo ataque militar ou pela 

penetração pacífica, pela agressão tanto ostensiva quanto disfarçada, tanto direta 

como indireta, e prevenindo o lançamento à distância de novos rebentos que 

                                                                                                                                                                                              
das Forças Armadas tomaram o poder na capital, sendo, no dia seguinte, presos e enviados separadamente para 

prisões distantes no país (FERREIRA, J., 2004). Outro momento foi o comício que ocorreu em 13 de março de 

1964, na Central do Brasil, representando o ato de resistência da esquerda frente à direita e a decisão da 

política de não conciliação assumida por João Goulart, com um novo plano de governo (ONOFRE, 2010). 
33 Jorge Ferreira (2004) acredita que os conflitos entre as duas bases, conservadora e progressista, orbitavam a 

reforma agrária, o que resultou na radicalização política do período, sendo este um ponto para os conflitos que 

levaram ao Golpe de 1964 considerado para esta pesquisa. Os conservadores, que eram maioria no Congresso, 

sustentavam que deveria haver esta reforma, porém considerando apenas latifúndios improdutivos ou não bem 

utilizados e havendo ressarcimento dos títulos públicos aos proprietários. Os progressistas, por sua vez, 

defendiam que, para evitar as “negociatas rurais”, não deveria haver ressarcimento aos proprietários, conforme 

constava na Constituição, não concordando, portanto, com qualquer tipo de negociação que envolvesse 

recursos monetários. Dessa forma, este grupo manteve a sua postura incisiva de não conciliação, pressionando 

o governo e mobilizando os trabalhadores nas ruas, não levando em consideração maior as possibilidades de 

força do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Congresso. 



54 

 

venham, numa metástase de que só o comunismo e o carcinoma descobriram o 

segredo maligno, a promover, aquém da cortina de ferro, novos focos da perniciosa 

infecção, de extinção muito mais difícil depois. (SILVA, G., 1967, p. 240-241). 

 

O padre Joseph Comblin (1978) explica que o Estado brasileiro condicionou a 

segurança nacional diante de uma “ideologia” autoritária e expansionista, o comunismo, o 

qual representava uma ameaça aos objetivos nacionais brasileiros: integridades territorial e 

nacional, democracia, progresso, paz social e soberania. Esse inimigo deveria ser combatido 

com a mesma força com que atuaria, não se diferenciando civil e militar, e é nessa lógica que 

o poder nacional deveria agir – com o intuito de revestir toda a nação em torno de um fim 

militar – e que seria construída a estratégia nacional. Desse modo, a fundação de instituições 

na Ditadura Militar, como o Serviço Nacional de Informações (SNI) e o Departamento de 

Operações Especiais, foi visando à eliminação da ameaça subversiva, de maneira que o 

Estado fosse aparelhado diante de elementos “ideológicos” advindos da DSN. 

No Brasil, a DSN, angariando legitimidade, agia oferecendo acesso ao 

capitalismo, por meio do desenvolvimento econômico, e segurança à nação contra os inimigos 

internos. O binômio segurança-desenvolvimento gerava uma fragilidade social, dividindo a 

população, o que dava ao Estado a legitimidade de uma violência praticada que não seria 

aceita em outros termos e condições (ALVES, 2005). Assim, a DSN é instrumentalizada a 

partir do enrijecimento estatal, fenômeno que ocorre quando “[...] há força contra-hegemônica 

na sociedade civil em processo de politização, quando os trabalhadores conseguirão 

concentrar o consenso favorável às suas causas e suas pautas de luta, enfraquecendo a 

hegemonia burguesa, que terá, compulsoriamente, de recorrer à força.” (BUENO, 2014, p. 

58). 

O Brasil, nessa perspectiva, embora estivesse muito alinhado e correspondendo 

aos preceitos estadunidenses de segurança nacional, obedeceu a uma lógica própria de 

formulação e de implantação da Doutrina, dadas as características internas, portanto não se 

delega somente aos EUA a adesão brasileira à DSN (ROUQUIÉ, 1984). Ressalta-se que a 

Doutrina é uma chave de compreensão do regime autoritário que se seguiria no país, uma vez 

que o medo do comunismo foi um fator extremamente relevante para o direcionamento do 

país a um Estado militarizado. Isso porque também houve uma constelação de elementos que 

contribuíram para a instauração e o aumento da repressão do regime e a perseguição e 

eliminação do inimigo, como um aspecto muito pouco estudado, que é a relação entre 

comunismo e sexualidade. 
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A Doutrina apresenta essa face escassamente analisada e que é importante para se 

compreender não só o imaginário anticomunista do século passado, mas também o 

anticomunismo do século XXI: as pautas moral e sexual. Antonio Maurício Brito (2020) 

busca em Comblin (1978) a perspectiva de que a regeneração moral da nação e os valores 

cristão-ocidentais estão sempre entre os objetivos nacionais daqueles que propagam e 

defendem a DSN. Para Brito (2020), esse apontamento de Comblin (1978) explicaria o porquê 

terem sido tão disseminadas nas ditaduras latino-americanas as retóricas de crise moral e de 

necessidade de reedificar a moralidade da juventude, isto é, de controlar as emoções, os 

desejos e os corpos e fundar uma nova subjetividade. 

O que Brito (2020) chama de “anticomunismo moral sexual” vem de uma 

dinâmica transnacional em que as ditaduras da América Latina aproximam política e moral a 

partir da canalização, via DSN, de uma ansiedade acerca da sexualidade nos EUA34 da década 

de 1950. Complementar a isso, os anos de 1960, com o ápice nos movimentos estudantis de 

maio de 1968 na França e a sua reverberação no “Ocidente”, foram marcados por ondas de 

contestação à ordem, à autoridade e à sociedade de consumo. Essa rebelião estudantil, além de 

ser de caráter transnacional e exprimir uma nova subjetividade, teve como protagonista a 

juventude. Nessa esteira, em termos mais amplos e respeitando as diferenças espaciais, o 

imaginário anticomunista da época imputou ao comunismo a degeneração dos jovens por 

meio de drogas, sexo e outros desvios morais, de forma a atingir o que seria o seu objetivo 

final: a destruição da família. 

No Brasil da ditadura civil-militar pós-64, houve muitos embates entre o aparato 

estatal e os movimentos estudantis, o que dava aos anticomunistas a noção de que as 

atividades “comunistas” demandavam não somente um projeto político, mas também um 

projeto mais amplo que envolvia sexualidade, sociabilidade dos jovens, estética, linguagem 

etc. Por um lado, a identificação entre os movimentos da juventude no mundo serviu para os 

anticomunistas entenderem que havia uma conspiração mundial comunista organizada pelo 

Movimento Comunista Internacional. Por outro lado, professores e estudantes eram 

constantemente vistos no imaginário anticomunista como desvirtuados e as universidades 

eram atacadas pelo grupo de serem centros de perversão (BRITO, 2020). 

                                                             
34 De acordo com Brito (2020, p. 879), “O medo da subversão comunista acompanhava outros medos, tais como 

a homossexualidade. Enquanto os comunistas desafiavam a ordem social, os homossexuais apresentavam 

alternativa à ordem sexual. Ambos os fenômenos eram descritos como conspirações; ambos os conspiradores 

tinham qualidades surpreendentes e semelhantes e os dois problemas ilustravam a crise de masculinidade que 

atingia os EUA.” 
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Diante disso, em um cenário já mobilizado pelo anticomunismo, não ignorando 

ainda o apoio midiático de jornais como O Globo e Jornal do Brasil no fortalecimento desse 

tipo de representação, as medidas do Estado militar contra o “comunista” tornavam-se cada 

vez mais repressivas (BRITO, 2020). Um dos exemplos dados por Brito (2020) é a invasão de 

forças policiais à Universidade de Brasília (UnB) em 1968, e O Globo comenta sobre o 

evento: “orgias e terror desagregam a Universidade de Brasília” e a “ameaça comunista 

continua” (ORGIAS..., 1968, p. 1). Outro é a repressão sobre o 30º Congresso da União 

Nacional dos Estudantes, também em 1968, com a declaração publicada no Jornal do Brasil 

do então Secretário de Segurança Pública afirmando que havia promiscuidade total no 

Congresso (MILITARES..., 1968). Um terceiro exemplo é a invasão do Conjunto Residencial 

da Universidade do Estado de São Paulo em 1969, com a declaração no relatório oficial de 

que seria um espaço de subversão e deturpação dos bons costumes. 

Leon Kaminski (2016) fala da presença da Brigada do Vício35 nos Festivais de 

Inverno de Ouro Preto (promovidos pela Universidade Federal de Minas Gerais), a qual fazia 

batidas nas festas, inclusive com os agentes se infiltrando no meio disfarçados de 

“estudantes”36 em 1970; com a prisão dos membros do grupo estadunidense de teatro Living 

Theatre em 1971; e com a prisão de 630 pessoas em 1972. Para o autor, as relações feitas no 

imaginário anticomunista entre a juventude e o comunismo estão muito vinculadas a uma 

noção de que tais contestações nasciam na União Soviética e eram exportadas para outros 

países a fim de minar as instituições. Nesse contexto, o movimento de contracultura37, muito 

em evidência no Brasil dos anos de 1970, foi exposto à repressão em nível nacional, havendo 

                                                             
35 “A Brigada do Vício foi formada por determinação do secretário de segurança, coronel Edmundo Murgel, e 

era composto por homens da polícia política e do serviço secreto da Polícia Militar. O esquadrão era chefiado 

pelo inspetor José Leite, sob as ordens dos delegados David Hazan e Thacyr Menezes Sia. (O DOPS..., 1970). 

Seus membros passavam por treinamento com palestras de médicos e psicólogos, assim como aprendiam sobre 

as diferentes drogas, seus efeitos e como agiam as pessoas que as consumiam. (TRÁFICO..., 1970, p.33). O 

DOPS, por meio de acordos com a agência norte-americana USAID (United States Agency for International 

Development), vinha em processo de modernização de seus equipamentos e dos métodos de investigação 

(MOTTA, 2010). A criação da Brigada do Vício estava inserida nesse movimento. Contava, inclusive, com o 

apoio de um canil, cujos cães treinados eram utilizados para conter manifestações e farejar drogas.” 

(KAMINSKI, 2016, p. 484). 
36 “Os agentes, ‘disfarçados de estudantes, muitos até cabeludos, parecendo artistas’, espalharam-se pela 

multidão da noite, pelos bares e boates.” (KAMINSKI, 2016, p. 484). 
37 “O termo contracultura, a partir das publicações de Theodor Roszak (1969), passou a ser empregado para 

designar os movimentos juvenis de contestação que eclodiram internacionalmente na década de 1960 e que 

vislumbravam uma revolução cultural. Tratava-se de uma oposição que não se realizava pelas formas 

tradicionais de militância, mas por meio de um modo de vida que forjava ‘um corpo de ideias e signos de 

identidade como atitudes, condutas, linguagens próprias, modos de ser e de vestir, e, sobretudo, uma 

mentalidade e uma sensibilidade alternativas às do sistema’ (VIRASORO, 2008, p. 128).” (KAMINSKI; 

VIEIRA, 2020. p. 3). 
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combate até mesmo aos hippies e, claro, com suporte da mídia, como é o caso da Veja 

(HIPPIES..., 1970).   

Os estudos de Brito (2020) sugerem que, além dessa reação da ditadura à 

contracultura, houve componentes antifeministas e homofóbicos no anticomunismo da época, 

uma vez que as novas relações de gênero traziam consigo a entrada de mulheres no mercado 

de trabalho e os movimentos contestadores como o feminismo e o movimento gay. São 

evidenciadas características de um imaginário anticomunista que relaciona sexo, guerra e 

revolução, algo que se aproxima das críticas que Hebert Marcuse recebe atualmente dos 

defensores da existência de um “marxismo cultural”. Inclusive, para anticomunistas que 

propagam o “marxismo cultural”, como William Lind (2008) e Robert Smith (2018), cunhar 

expressões como “Make love, not war” e “MARX, MAO, MARCUSE”, muito comum nos 

muros de Paris durante o movimento de Maio de 1968, revelaria as verdadeiras intenções dos 

comunistas. 

É importante marcar que, em dezembro de 1987, ocorreu a XVII Conferência 

Interamericana de Exércitos, momento em que começa a haver uma vinculação entre o 

“marxismo cultural” e a nova esquerda, particularmente com as defesas de movimentos 

feministas, antirracistas e de defesa das minorias étnicas e de outras militâncias. No período, 

estava sendo elaborada a nova Constituição Brasileira, que, de acordo com um informe 

apresentado no evento, assinado pelo general de brigada Paulo Neves de Aquino, dos 559 

membros da Assembleia Geral Constituinte, aproximadamente 30% eram militantes ou 

simpáticos às “organizações subversivas”. Nessa esteira, o lobby militar na Constituinte 

conseguiu inserir, particularmente no artigo 142, um flanco constitucional para combater civis 

que participam de atividades políticas (COELHO, 2020). Compreende-se, dessa maneira, que, 

para além dos interesses de manter o seu status e os seus privilégios, os militares já estavam 

pensando as novas formas de ação dos grupos “subversivos”, assentando-se desde já nas teses 

do “marxismo cultural”. 

Complementar a este cenário de transição, desenrolando-se a “abertura política”, a 

Lei da Anistia e a suspensão do AI-5, desencadearam-se reações diretas violentas por parte de 

anticomunistas extremistas, que adotaram métodos já conhecidos pelo grupo, como sequestros 

e bombardeios. Com o “reaparecimento” da esquerda, ou de uma nova esquerda, o 

anticomunismo visava tanto enfraquecer esse campo político quanto obstruir as reformas que 

estavam sendo engendradas para abrir caminho à redemocratização e à entrega do poder aos 

civis. Durante o período, novos grupos anticomunistas foram criados, como a Frente 

Anticomunista, a Vanguarda de Caça aos Comunistas, o Grupo Anticomunista e a Aliança 
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Anticomunista Brasileira. Este último é o responsável pelos atentados ao prédio da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), em 1980, sob a ideia de que a organização estaria dominada por 

comunistas que trabalhavam para Moscou (MOTTA, 2000). 

Não obstante o Brasil abria as portas para a democracia, e a tendência foi de a 

atividade anticomunista ser arrefecida, especialmente a ala mais radical, a ponto de o guru da 

nova direita, Olavo de Carvalho, considerar, em um artigo publicado no O Globo, em outubro 

de 2000, que, com o fim da Guerra Fria, “os governos ocidentais suspenderam todo esforço 

sistemático de propaganda anticomunista.” Essa ideia já vinha sendo construída desde antes, 

quando o então pouco destacado “filósofo” afirmou em uma coluna do Jornal da Tarde, um 

mês após as eleições de 199838, que o Brasil estava dividido politicamente entre comunistas e 

socialdemocratas (CARVALHO, O., 1998b). Na sua visão, “direita e conservadorismo foram 

criminalizados”, liberais eram pouco tolerados e conservadores haviam sido extintos, portanto 

haveria pouco espaço de manobra para políticas que fossem anticomunistas. 

Contudo, destarte as reclamações inflamadas de Olavo, os anos de 1980 e 1990 

significaram o avanço de um imaginário neoliberal que carregava consigo, por um lado, a 

racionalidade tecnocrática, as teorias do “fim da história” e outros respingos, como a ideia do 

fim do marxismo e a acomodação do colonialismo, e, por outro, a rearticulação da direita no 

cenário político (HERMIDA; LIRA, 2020). Com a Queda do Muro de Berlim, como marca 

Perry Anderson (1995), houve a vitória de um tipo específico de capitalismo, associado às 

figuras reacionárias e anticomunistas da primeira-ministra do Reino Unido, Margareth 

Thatcher, e do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e à experiência laboratorial de 

um neoliberalismo no Chile sob o regime do ditador Augusto Pinochet. 

Portanto os neoliberais, ao conquistarem governos, compartilhavam da agenda da 

nova direita e implementavam reformas no Estado que eram voltadas para o mercado, mas 

também pelo mercado. Em termos ideológicos, ao mesmo tempo que reflete a derrota final do 

comunismo revolucionário, a ascensão do neoliberalismo no fim do século XX indica tanto a 

sua instituição enquanto um imaginário dominante quanto a efetivação de uma “revolução 

anticomunista” (HERMIDA; LIRA, 2020, p. 9). Isso em razão das suas políticas públicas, 

como elevação das taxas de juros e ampliação das privatizações, mas também de uma 

reformatação estatal voltada ao ataque a sindicatos, fazendo com que o Estado fosse 

desconstruído à medida que os direitos sociais iam sendo minados. 

                                                             
38 Na eleição de 1998, Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ganhou 

no primeiro turno com 53,6% dos votos contra o candidato Lula, pelo PT, com 31,71% dos votos, e o 

candidato Ciro Gomes, do Partido Popular Socialista (PPS), com 10,97% (ELEIÇÕES..., 1998). 
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Nessa mesma teia, no Brasil, a década de 1990 é atravessada por governos 

neoliberais e, de 2003 a 2016, no embalo da “onda rosa”, o PT esteve na Presidência e 

implementou uma série políticas progressistas e aprofundou outras já iniciadas na gestão de 

FHC. Nos últimos anos, entretanto, houve o esvaziamento da onda rosa latino-americana, 

consolidado por novas formas de golpe, como foi com a presidenta Dilma Rousseff em 2016, 

e no seu vazio têm sido reassentadas forças conservadoras. Assim, na esteira de uma 

tendência internacional, houve a ascensão de uma direita que harmoniza neoliberalismo e 

conservadorismo e mescla “elementos de individualismo/empreendedorismo, discurso 

religioso, pretensa gestão técnica (‘desideologizada’), antiestatismo e nacionalismo” (SILVA, 

F., 2018, p. 170), que é conformado no governo de Michel Temer e, particularmente, no de 

Jair Bolsonaro. 

Apresentam-se, ainda, nessas últimas três décadas, fagulhas de um anticomunismo 

que se incorporou e se tornou um dos definidores dos caminhos da vida política brasileira, 

então se delineia a possibilidade de estar em curso uma espécie de “neoanticomunismo”, ou 

“quarta onda anticomunista”, nos termos de Motta (2017). Propõe-se para reflexão que o 

desenvolvimento do anticomunismo vivido no Brasil de hoje se manifesta, com contornos 

mais evidentes, junto à fadiga da democracia liberal e aos ressentimentos provocados pelos 

resultados nocivos do neoliberalismo, como trabalho precário, desproteção social, 

endividamento e culto ao individualismo. Para isso, é importante pensar o imaginário 

neoliberal, que se constituiu como dominante, enquanto uma soma da criação de 

representações e da governamentalidade (LAVAL, 2020) e um movimento que vem 

articulando-se no Brasil desde o fim do século XIX, a partir do seu destroncamento 

doutrinário do liberalismo clássico e da sua confluência com o conservadorismo (LYNCH, 

2020). 
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CAPÍTULO II 

 

AS ESPUMAS DAS ONDAS E O OCEANO PROFUNDO: 

A TRAVESSIA DE SÉCULO DO ANTICOMUNISMO 

 

[...] jamais existe entre passado, mesmo passado 

longínquo, e tempo presente uma ruptura total, uma 

descontinuidade absoluta ou, se preferirem, uma não 

contaminação. As experiências do passado não cessam 

de prolongar-se na vida presente, de a fecundar. 

(BRAUDEL, 1987, p. 33). 

 

 

 

Vivem-se tempos em que coexistem intimamente o imaginário neoliberal1 e uma 

extrema direita operando a pleno vapor, uma afinidade ideológica que (re)cria no imaginário a 

esquerda como inimigo e age contra a democracia. Por um lado, para se pensar no assunto 

desta seção, é necessário que se pensem as relações históricas entre anticomunismo e 

neoliberalismo, especialmente o seu elemento definidor de ser intrinsicamente contrário à 

sociedade e à justiça social. Por outro lado, deve-se compreender como o neoliberalismo se 

alinha ao neofascismo, catalisando a aliança de uma extrema direita que leva Jair Bolsonaro à 

Presidência em 2018 e alinhando a bandeira das privatizações e da regeneração nacional. 

Diante da perspectiva de diferentes setores da direita de que a intervenção do 

Estado na economia seria um direcionamento da sociedade rumo ao totalitarismo e que, 

portanto, aquele necessitaria perder a sua capacidade de ingerência na esfera econômica, há 

um deslocamento que faz com que a luta política seja levada para o campo cultural. Nessa 

dinâmica, a ideia geral discutida aqui é a de que o imaginário anticomunista no Brasil deste 

                                                             
1 Christian Laval (2020) defende que a correlação entre governamentalidade e imaginário compõe uma 

totalidade subjetiva que tende a homogeneizar os indivíduos e os grupos com base no princípio da 

concorrência. Assim, “O imaginário neoliberal é a exaltação idealizada de uma forma de existência fundada na 

lógica do próprio capital. Com o neoliberalismo, a norma capitalista se torna forma social e regra de vida. A 

concorrência erige-se como princípio vital para a coletividade e para o indivíduo.” (LAVAL, 2020, p. 281). O 

que marca o neoliberalismo é a sua adesão ao princípio da infinitude da acumulação, inerente ao imaginário 

capitalista global, transpondo do capitalismo financeiro para o indivíduo a representação de ser um capital 

humano sempre direcionado a “ser mais” e independente, o que desamarra as linhas de proteção e 

solidariedade sociais e o afasta de ideias baseadas no coletivo. Para o autor, os processos de subjetivação são 

trabalhados por meio das representações produzidas pelos indivíduos e pelas coletividades, algo que aponta 

para a necessidade humana de pensar, criar e dar sentido às coisas. Portanto o neoliberalismo não seria somente 

uma mesopolítica, mas também um imaginário dominante que carrega as suas próprias representações e que dá 

aos sujeitos e grupos significativas para as suas condutas dentro de um plano situacional. A sua crítica à 

dimensão única da subjetivação neoliberal está assentada na noção de que, por um lado, o mercado, o capital, 

não aboliria todas as formas de significação própria às culturas e que, por outro, o paradoxo da racionalização e 

da acumulação tenderia a omitir as violências do mercado e do capitalismo e a não considerar a racionalização 

como um imaginário social. 
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século, muito parecido com o do século passado, é permeado por uma lógica cultural de que 

os comunistas estariam tomando o poder pelas vias democráticas e infiltrando-se em 

instituições, de modo a transformar as subjetividades. Assim, perante o medo da perda de 

espaço e das mudanças e da identificação de um “responsável” pela crise, esses grupos 

passam a manifestar um desejo de que haja a intervenção de algum tipo de “salvador da 

pátria” – um indivíduo ou mesmo uma instituição como as Forças Armadas – que 

reestabelecesse a ordem das coisas. 

Nessa perspectiva, a reflexão é uma imersão em algo que se propõe como mais 

duradouro do que simplesmente as espumas das ondas que se desmancham com o vento, mas 

um mergulho também profundo, buscando olhar os ressentimentos, os ódios, as emoções 

inerentes ao ser humano. Não deixando, claro, de pensar em uma continuidade histórica que 

existe entre as ideias que vêm permeando os homens, sejam elas antigas, reconfiguradas ou 

quase que por inteiro filhas do nosso tempo. Assim, neste capítulo, buscou-se refazer a 

trajetória do anticomunismo entre os séculos XX e XXI, identificando as suas interfaces com 

o neoliberalismo e analisando a sua nova roupagem, que combina o antigo com o moderno. 

 

 

2.1 Liberal na economia, conservador nos costumes e anticomunista por natureza 

 

Os neoliberais, em essência, são guiados sobretudo pela lógica de 

desmantelamento do Estado de bem-estar social, pela crença na meritocracia, pela defesa da 

competitividade e pela manutenção das hierarquias, o que, evidentemente, vai de encontro às 

teses centrais da esquerda. Ainda em sua gênese doutrinária, as práticas neoliberais vão ser 

antidemocráticas, defensoras de um Estado forte e opostas às medidas de cunho socialista 

(LYNCH, 2020). Nesse sentido, o anticomunismo contemporâneo tem confluência com o 

neoliberalismo, e isto não é fruto somente de eventos ou mesmo de conjunturas recentes, mas 

tem a sua origem em um passado mais distante e em uma construção imaginária neoliberal 

duradoura que tem como traço a oposição aos ideais coletivistas e de justiça social. 

O neoliberalismo, como infere Perry Anderson (1995), propõe-se a ruir a esfera 

coletiva e é, em termos institucionais, uma revisitação ao liberalismo feita pela Sociedade de 

Mont Pèlerin, formada em 1947, como uma resposta às medidas keynesianas tomadas após a 

Segunda Guerra. Os membros que comporiam a Sociedade foram convocados por Friedrich 
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Hayek2, que, em 1944, publica O caminho da servidão, um ataque direto ao avanço do Partido 

Trabalhista inglês nas eleições de 1945, em que afirma que a socialdemocracia levaria ao 

caminho da servidão da mesma forma que o nazismo levou os alemães ao totalitarismo. 

Fazendo frente ao avanço da União Soviética já logo no início da Guerra Fria, o 

neoliberalismo floresce tendo como elemento fulcral o anticomunismo, característica que vai 

dar vazão ao neoliberalismo político e ao surgimento das novas direitas na década de 1980. 

Refletindo na perspectiva da história das ideias políticas, Christian Lynch (2020) 

identifica as origens do pensamento neoliberal no Brasil e no mundo já no século XIX e 

afirma que o neoliberalismo brasileiro é uma variante conservadora do liberalismo. O autor vê 

as raízes doutrinárias do neoliberalismo no britânico Herbert Spencer3, no fim do século XIX, 

e que a semente teria sido plantada em terras brasileiras com a dissensão entre liberais no que 

concerne à ampliação democrática às classes populares, conformando uma reação 

conservadora no meio liberal que era contrário à adaptação desta corrente à democracia. 

Assim, “Onde os liberais veem ‘democracia’, os neoliberais só enxergam ‘socialismo’.” 

(LYNCH, 2020, p. 33). Já para Francisco de Oliveira (2018), que reivindica a história de 

média duração e desloca a centralidade do neoliberalismo para o campo social, é a partir de 

1930 que esse conjunto de ideias – ainda difusas, diga-se de passagem – se conforma como 

um imperativo na história social brasileira. 

Nesse sentido, Lynch (2020) compreende que o neoliberalismo é a resultante de 

um híbrido entre liberalismo e conservadorismo e discorre que o modelo historicamente 

predominante no país é o neoliberal, que coloca em estágio subalterno a liberdade política em 

                                                             
2 Para Wendy Brown (2019), o neoliberalismo, especialmente o proposto por Hayek, assenta-se nas hierarquias e 

as protege, rejeita o social e limita o poder político do Estado-nação, uma vez que a democracia irrestrita seria 

apenas um movimento irracional de massas. Nesse aspecto, em uma abordagem hayekiana, a moral e o 

mercado são elementos centrais da liberdade e devem ser reproduzidos não por meio do poder político, mas 

por meio das tradições, isto é, não deve haver intervenção estatal nesses âmbitos, de modo que a esfera pessoal 

seja protegida. Assim, segundo a autora, “O ataque contemporâneo à sociedade e à justiça social em nome da 

liberdade de mercado e do tradicionalismo moral é, portanto, uma emanação direta da racionalidade neoliberal, 

e não se limita aos assim chamados ‘conservadores’.” (BROWN, 2019, p. 23). 
3 De acordo com Lynch (2020, p. 19), o “[...] ‘evolucionismo’ spenceriano, também conhecido como 

‘darwinismo social’, foi seguido por muitos conservadores da Belle Époque, como Gustave Le Bon e Georges 

Lapouge. Ele fazia uma defesa radical do individualismo e da propriedade privada como formas de 

organização ‘natural’ da sociedade, que deveriam ser protegidos pelo Estado sob pena de destruir os 

fundamentos do progresso social. Spencer já sustentava o mote de que ele e seus seguidores seriam os 

‘autênticos liberais’, ao passo que Stuart Mill e William Gladstone não estavam favorecendo o advento da 

democracia, e sim o do ‘socialismo’, entendido como uma ressurreição moderna do antigo absolutismo.” 

Ludwig von Mises e Friedrich Hayek foram precursores de Spencer e substituíram “[...] a agora anacrônica 

ênfase na evolução da espécie como seu fundamento por outra, centrada tão somente na autonomia do 

mercado. Permanecia, todavia, a ideia do mercado como produtor de uma ordem espontânea, cujas leis naturais 

seriam as grandes responsáveis pelo progresso e pela riqueza da ‘civilização ocidental’. Elas não poderiam ser 

modificadas pela ‘vontade arbitrária do homem’, sob pena de condenar a humanidade a retroagir para formas 

mais primitivas e autoritárias de existência.” No Brasil, o evolucionismo spenceriano foi muito difundido por 

João Alberto Sales, jurista e doutrinário do Partido Republicano Paulistano. 
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relação à econômica e que projeta o autoritarismo tão somente como intervenção do Estado na 

economia. Isso porque o atraso do povo brasileiro, a sua condição “selvagem”, vazia de 

educação e moral, tenderia a subverter a lógica democrática e a desaguar no socialismo, 

fazendo-se necessário um governo forte, oligárquico, que não ceda às pressões políticas e 

implemente as medidas econômicas prioritárias.  

Entre os inimigos dos neoliberais brasileiros estão a burocracia, o nacionalismo 

industrialista, os intelectuais e os “socialistas comunistas”. A burocracia porque seria um 

empecilho para os empresários, os legítimos cidadãos brasileiros, uma vez que geraria entrave 

ao desenvolvimento econômico executado por um Estado fiscalista, o que seria corroborado 

com a atuação dos sindicatos. Somado a isso está o “reacionarismo” dos industrialistas, que 

buscariam sempre medidas protecionistas de modo a preservar o seu status quo e os 

monopólios. Nessa mesma esteira, estão os intelectuais, que são vistos como veiculadores e 

estimuladores de ideias socialistas. Esses três segmentos defenderiam uma “ideologia”, 

entendida de forma pejorativa, ao passo que o neoliberalismo seria uma posição pragmática, 

realista. Na visão neoliberal, esse “corpo de inimigos”, identificado com o comunismo, gera 

efeitos perversos, isto é, opostos aos desejados, como pobreza e desemprego, ameaça a 

liberdade e não alcança os resultados esperados porque é “idealista”4 (LYNCH, 2020). 

Nos anos de 1950, o neoliberalismo tinha entrada nos cenários latino-americanos 

e, por extensão, brasileiro, dadas as investidas europeias e estadunidenses no corpus teórico 

liberal para este se revitalizar no pós-Crise de 29 e fazer frente ao comunismo e aos regimes 

totalitários. No Brasil, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), criados oficial e respectivamente em 1959 e 

1961, foram meios que contribuíram, simultaneamente, para a difusão dessa nova variável 

liberal (RAMÍREZ, 2020), para o aprofundamento do anticomunismo e para o golpe civil-

militar de 1964 (DREIFUSS, 1981; ROUQUIÉ, 1984). 

                                                             
4 Albert Hirschman (1992), utilizado por Lynch (2020), faz um apanhado das três teses que são inerentes à 

retórica conservadora no momento em que há mudanças em curso. A tese da perversidade está na compreensão 

de que a história está à mercê do acaso e que, por mais que se tente um progresso, o efeito sempre será 

perverso, ou seja, ao contrário do que se planejou e causando muitos males. A tese da futilidade, por sua vez, 

opera sob a lógica de que qualquer esforço para mudar uma realidade é em vão, já que, mesmo com mudanças, 

as “estruturas ‘profundas’ da sociedade” (HIRSCHMAN, 1992, p. 43) não serão atingidas, então se tem como 

epicentro a natureza humana. Por fim, a tese da ameaça alavanca a retórica de que, por mais que determinadas 

mudanças, reformas, progressos, sejam desejáveis, os custos para estas são altos o suficiente para se tornarem 

inviáveis e inaceitáveis. A retórica do anticomunismo vai coadunar, em grande parte, com as teses de 

Hirschman (1992), na medida em que o comunismo e a esquerda em geral sofrem ataques dos grupos 

conservadores no sentido de que os seus ideais gerariam efeitos perversos, seriam inúteis por não modificarem 

a natureza humana e acarretariam efeitos catastróficos. 
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O que se vê aqui é que, além da governamentalidade5, que reformata o Estado 

para atender aos princípios neoliberais e disciplinar os indivíduos em seus arranjos de 

competição, há a impregnação de um imaginário dominante que representa as medidas de 

justiça social como comunistas. Nesse sentido, o que se entende nesta pesquisa é que o 

imaginário neoliberal brasileiro, enquanto uma variante conservadora do liberalismo, 

acomoda o anticomunismo como uma de suas condicionantes e não hesita em legitimar o 

alijamento da esquerda do espaço democrático. Isso porque iniciativas que minimamente dão 

liberdade política aos indivíduos para além da liberdade econômica e de seu modus operandi 

calcado na competição e na destituição dos arranjos sociais vão ser retratadas como 

esquerdismo, socialismo, comunismo, e como fúteis, perversas e nocivas. Dentro dessa 

lógica, o Estado é reduzido às funções de favorecer o mercado e combater ideais coletivos, 

sendo direcionado a ter como característica inerente o anticomunismo. 

Michael Löwy (2020) explica que, em um amplo contexto de neoliberalismo, o 

qual canaliza maior concentração de riqueza e desigualdade social e menor justiça social, em 

condições parecidas com o modelo liberal anterior a 1929, o pânico identitário e a crise de 

2008 vão ser resultados evidentes das práticas neoliberais. O autor, nesse sentido, trabalha 

com uma hipótese de que os danos da crise financeira de 2008, como depressão econômica e 

desemprego, vão dar margem para que uma direita neofascista ascenda ao poder. Nessa 

noção, assenta-se, dissociada da realidade, uma retórica elucidativa formulada pela extrema 

direita brasileira que delega aos governos de esquerda a responsabilidade pela recessão 

econômica no país, mobilizando ressentimentos, dando centralidade ao discurso anticorrupção 

e reavendo um forte discurso anticomunista. 

Karla Lozano (2016) assinala que a mercantilização das relações sociais está posta 

em evidência e que se vive um tempo de incertezas e insegurança, ocasião em que a extrema 

direita se apresenta como a via capaz de retomar a clareza e a ordem das coisas. O grupo, 

heterogêneo, tem sido blindado pela bandeira do ultranacionalismo, o qual serve como um 

instrumento prático adaptável às circunstâncias de um universo social em crise, além de ser 

                                                             
5 A governamentalidade neoliberal, tal como delineada por Brown (2019) a partir de Michel Foucault, é o 

processo de governamentalização que o Estado sofre para que se torne um suporte político para o mercado. Os 

governos devem ser pautados por princípios do mercado e voltados para o mercado e, uma vez que este não é 

autossuficiente, devem construí-lo, viabilizá-lo, ampará-lo e resgatá-lo. Há, portanto, duas características 

essenciais que marcam a racionalidade governamental: “[...] a elaboração de princípios de mercado como 

princípios de governo onipresentes e o próprio governo reformatado para servir aos mercados” (BROWN, 

2019, p. 31). Esses dois elementos da racionalidade governamental compõem a racionalidade neoliberal, agem 

como fronteiras entre o neoliberalismo e o liberalismo clássico, o keynesianismo e a socialdemocracia e, ao 

mesmo tempo, são reprogramadores da razão liberal econômica. Importante mencionar que, para Laval (2020), 

a governamentalidade tem uma relação simbiótica com o imaginário, isto é, governamentalidade e imaginário 

compõem o imaginário neoliberal. 
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um marcador do seu elo com o neofascismo. Dentro disso, o nacionalismo em seu modelo 

supremo fertiliza as terras para os fascismos, criando uma “lógica diferencialista” étnica e 

cultural que desemboca em noções de exclusão do Outro que não esteja inserido no desenho 

particular do que é o nacional. 

Nesse contexto, as crises econômicas recentes, os seus efeitos nocivos sobre os 

marginalizados e a quebra dos “pactos de solidariedade implícitos nos Estados de bem-estar”6 

(LOZANO, 2016, p. 33, tradução nossa) justificam a ascensão da extrema direita, mas ainda 

são insuficientes para apreender o fenômeno como um todo. É por meio de uma identificação 

entre demandas sociais e nacionais, em um terreno cultural, que as massas são mobilizadas, é 

sobre ressentimentos, ódios, medos, paixões que atravessam essa gente que líderes e 

movimentos ultranacionalistas agem. Discursos antiplurais e antimulticulturais, aqui, vão 

inflamar medos que tendem a se tornar instrumentos de poder, especialmente quando 

indivíduos e grupos se identificam com as promessas de refundação nacional. De maneira 

complementar, 

 

[...] a infiltração nociva dos neofascistas representa o movimento centrípeto da 

radicalização. Para permear a sociedade, o neofascismo não vacila em fazer uso de 

certos recursos mitológicos, sem que isso implique propriamente a reinvindicação de 

um relato fantástico que sugere um passado glorioso que deve ser restaurado. As 

inovações organizativas aliadas à atualização do discurso contribuíram para 

exorcizar os fantasmas do seu passado, conformando uma aparência modernizada 

que, apesar de manter retalhos de um velho ideário populista, apareceu como um 

elemento “disjuntor” capaz de estabelecer contrafogos contra uma crise não só 

econômica, mas também política e social. Na realidade, essa representação 

criptográfica, que exibe uma faceta mais conservadora e matiza uma pregação 

nostálgica, é a forma mais perigosa do fascismo contemporâneo [...].7 (LOZANO, 

2016, p. 35, grifos da autora, tradução nossa). 
 

A concepção excludente, antidemocrática e autoritária, nesse sentido, marca uma 

extrema direita alinhada ao mito palingenésico8 de renascimento nacional, que está entre as 

                                                             
6 Do original: “pactos de solidaridad implícitos en los Estados del bienestar”. 
7 Do original: “[...] la infiltración nociva de los neofascistas representa el movimiento centrípeto de la 

radicalización. Para permear en la sociedad, el neofascismo no vacila en hacer uso de ciertos recursos 

mitológicos, sin que ello implique propiamente la reivindicación de un relato fantástico sugerente de un pasado 

glorioso que debe ser restaurado. Las innovaciones organizativas aunadas a la actualización del discurso 

contribuyeron a exorcizar los fantasmas de su pasado, conformando una carátula modernizada que pese a 

mantener retazos de un viejo ideário populista, apareció como un elemento ‘disyuntor’ capaz de estabelecer los 

cortafuegos contra una crisis no sólo económica sino también política y social. En realidad, esta presentación 

criptográfica que exhibe una faceta más conservadora y matiza la prédica nostálgica, es la forma más peligrosa 

del fascismo contemporâneo [...].” 
8 Baseando-se em Peter Griffin (2003), Rafael Athaides (2014) explica que a palingenesia, utilizada pelos 

fascismos, é um mito do “renascer fenixiano” da nação, de modo que haja o renascimento nacional por meio de 

um projeto que restaura a cultura política, social e ética de um povo. De acordo com Athaides (2014, p. 1324, 

grifos do autor), a Ação Integralista Brasileira, por exemplo, “[...] propagava enfaticamente a necessidade do 
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figurações do fascismo e do seu comportamento moderno, e ao trabalho de destruição dos 

feitos daqueles responsabilizados pela decadência nacional. Assim, como traço distintivo de 

uma extrema direita neofascista, a ênfase na ideia de um Estado securitário e, 

simultaneamente, na desconfiança da democracia representativa e dos seus aparatos, na ideia 

de uma coletividade seguindo em unidade rumo ao destino da nação e na comunidade natural 

reflete o estímulo às ações nacionais contra inimigos internos e externos (LOZANO, 2016). 

Os velhos e novos inimigos, nesse cenário, são caricaturados como detratores da ordem e são 

projetados, no caso brasileiro, nos negros, indivíduos marginalizados, povos indígenas e, foco 

deste estudo, na esquerda, retratada como comunista. 

O composto de ressentimento, racismo e anticomunismo, para Ianá Costa (2019), 

já haviam estimulado, no entreguerras, os ânimos de entusiastas das ideias de Hitler, ainda em 

sua origem, com a pregação do endurecimento à perseguição aos judeus, em um ambiente 

político marcado pela rápida difusão do falso documento Os protocolos dos sábios de Sião, 

pela vitória da Revolução Russa e pelo massacre da Revolução Alemã (1918-1919). Esse 

entendimento converge com outra hipótese de Löwy (2020) de que, em escala global, os 

fascismos contemporâneos, salvas as suas particularidades espaço-temporais, são marcados 

por um pânico identitário devido à tendência à homogeneização cultural provocada pela 

globalização, o que encoraja atividades nacionalistas e religiosas intolerantes e conflitos 

étnicos. Para ele, e dialogando com Arjun Appadurai (2019), esses resultados nocivos são 

proporcionais à perda econômica fomentada pelos processos globalizatórios. 

Os efeitos catastróficos sobre indivíduos e grupos, resultados das crises do 

imaginário neoliberal e, tão logo, da globalização capitalista, foram explorados e canalizados 

por ideologias e líderes demagogos que conseguiram fazer das frustrações coletivas meios 

eleitoreiros. No entanto esse contramovimento, notadamente autoritário, nacionalista e 

religioso, não pretende desmontar a governamentalidade neoliberal, mas a fortalecer à medida 

que a dissocia do imaginário neoliberal, de modo a construir a nação como o locus imaginário 

dominante por natureza, isto é, o imaginário soberano (LAVAL, 2020). Assim, 

 

[...] encontramo-nos diante de um “novo neoliberalismo”, formação híbrida da 

governamentalidade e do imaginário soberano que visa a integrar a cólera popular 

contra o “sistema” e a revertê-la, de forma extremamente hábil, com a ajuda de 

proposições demagógicas, contra os próprios interesses populares. (LAVAL, 2020, 

p. 283). 

 

                                                                                                                                                                                              
renascimento nacional, ancorado em mitos palingenéticos, como a delirante crença na ‘Civilização Antártida’ 

perdida, que renasceria na América Latina.” 
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Em outras palavras, há uma relação do neoliberalismo enquanto racionalidade 

com o conservadorismo que explora as frustrações das massas frente aos danos neoliberais, 

com a finalidade de revoltar o povo contra o sistema público e implementar medidas que vão 

contra as suas necessidades. Cabe aqui ressaltar Pankaj Mishra (2019), que, em um texto 

sobre política na era do ressentimento, reflete sobre o legado do Iluminismo e dos seus 

preceitos no século XXI, especialmente quanto ao apelo à racionalidade humana e à 

negligência aos impulsos primitivos na arena científica.9 A noção iluminista de que os 

indivíduos são seres racionais que agem em torno de interesses individuais e coletivos, isto é, 

que buscam a felicidade e fogem da dor, é desafiada diante da ascensão no mundo de 

lideranças demagogas.10  

A eleição de líderes com perfis agressivos, predadores e violentos é resultado do 

ressentimento político por parte dos seus apoiadores, inferindo que, a partir disso, a 

irracionalidade das massas se evidencia, ao contrário do que tem sido defendido ao longo dos 

últimos quase quatro séculos. Isso se explicaria porque a promessa democrática liberal de 

igualdade e prosperidade levou o homem a um paradoxo conflitivo baseado na crença de que 

a democracia não atende aos seus anseios. Na liberdade do neoliberalismo, é entendido que 

todos são iguais e estão em iguais condições de competir pela prosperidade, o que, segundo 

Alexis de Tocqueville, poderia levar as massas a exigirem igualdade de tal forma que abririam 

mão de sua liberdade em nome de um tirano (MISHRA, 2019). 

Mishra (2019, p. 186) diz que o ressentimento é “[...] um ressentimento contra a 

existência do Outro, cuja origem remonta a uma combinação intensa de inveja e sentimentos 

de humilhação e impotência, que, ao se enraizar e aprofundar, envenena a sociedade civil e 

fragiliza a liberdade política.” A difusão do ressentimento está vinculada à difusão de uma 

sociedade comercial e liberal-democrática, um fenômeno moderno que sublinha o esforço 

individual como elemento central para o sucesso, mas que omite as clivagens sociais, 

                                                             
9 É apresentada uma posição quanto ao ressentimento das massas que parece mais como uma virada, na medida 

em que, após a Queda do Muro de Berlim, a ideia pujante no mundo é de que, com a “vitória” do 

neoliberalismo, haveria uma espécie de paz perpétua, assentada em uma racionalidade humana. Entretanto o 

que se percebe cada dia mais é que as paixões reprimidas dos indivíduos estão revelando-se e encontrando 

espaço comum entre as massas e voz em líderes autoritários, e não só se revelando, mas sendo estimuladas a se 

revelarem. Esses fenômenos se esbarram, ainda, na dificuldade que a ciência moderna exprime de trabalhar 

sem o escudo quantitativo, um resultado também do próprio Iluminismo, que racionaliza o humano e pressupõe 

a dominação do homem sobre a natureza (MISHRA, 2019). 
10 Com base em Sigmund Freud, Mishra (2019) define que a constituição do Eu enquanto sujeito é um resultado 

da relação entre o aparato psíquico do indivíduo com o tecido social em que se está inserido, algo que se altera 

historicamente. O “reino do inconsciente”, com as emoções, paixões, está sempre presente nas atividades 

humanas, não podendo o ser humano ser visto como simplesmente racional. Essa (im)posição iluminista de que 

os indivíduos e as coletividades são racionais, deslocando o humano para o centro daquilo que antes era divino 

e, portanto, irracional, obstrui a compreensão de fenômenos como os que se vivem hoje, na medida em que 

marginaliza sentimentos como medo, vaidade e senso de autopreservação. 
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econômicas e raciais, frutos das estruturas. Desse modo, posto que as condições de 

prosperidade material são díspares, especialmente em Estados frágeis, existe uma assimetria 

entre igualdade democrática e ideais neoliberais de riquezas, o que vai revelar o ressentimento 

e uma miríade de emoções reprimidas. 

Há um entendimento, nessa perspectiva, de que os indivíduos são guiados por 

uma escolha racional ao elegerem os seus representantes, entretanto a eleição de líderes que 

prejudicam, e não aperfeiçoam, os mecanismos da democracia revela a face irracional do 

homem. Nota-se, assim, um ressentimento de indivíduos e grupos com a própria democracia, 

e eles acabam abrindo mão do que seria a sua liberdade em prol da exclusão do Outro dos 

espaços “iguais” de competição, na medida em que se percebe que essa igualdade, em 

realidade, não existe. Diante disso, por exemplo, quando governos progressistas buscaram 

equilibrar a balança democrática e criar algum mínimo de igualdade para as minorias, aqueles 

que estavam em espaços de privilégio se viram prejudicados e impelidos a lutar pela 

manutenção do seu ambiente de competição meritocrática (MISHRA, 2019).11 

Naturalmente, nem a descrença na democracia nem o ressentimento das massas se 

explicam apenas pelo descontentamento com as políticas de inclusão, considerando que 

muitos indivíduos têm impulsos reprimidos de necessidade de uma figura autoritária, paterna, 

guiando as suas vidas. Como infere José Leon Crochík (2008), uma espécie de ferida 

narcísica age de modo que se caminhe a um narcisismo coletivo, e a relação do indivíduo com 

o seu grupo, que se sente perseguido, acuado, prejudicado, e com o seu líder compensaria a 

sua fragilidade individual. Desse modo, se não é possível construir um projeto mediante a 

racionalidade, constrói-se mediante a irracionalidade e, por fim, abre-se mão de uma suposta 

liberdade em prol da construção de uma “verdadeira” igualdade, para que, depois, uma 

“verdadeira” liberdade seja vivida. Nesse sentido, como marca Wendy Brown (2019, p. 20),  

 

[...] as formulações neoliberais da liberdade inspiram e legitimam a extrema-direita e 

[...] a direita mobiliza um discurso de liberdade para justificar suas exclusões e 

violações às vezes violentas e que visam reassegurar a hegemonia branca, masculina 

e cristão, e não apenas expandir o poder do capital.  

 

                                                             
11 A busca desmedida por igualdade – de modo que esta, na visão iluminista, proporcionaria os caminhos para a 

liberdade – e por prosperidade gera consternações na vida privada, as quais vão encontrar espaço nas massas. 

Mishra (2019) delega o estado de medo atual ao modelo democrático liberal instaurado, uma vez em que este 

submete os indivíduos a uma imaginação compartilhada de uma racionalidade, de um ordenamento do estado 

das coisas, quando, na verdade, vivendo-se em sociedades cada vez mais complexas, se percebe que isso não é 

factível. Além disso, ainda em acordo com Tocqueville, Mishra (2019) interpela que a liberdade é viver em um 

ambiente hostil, em que emoções como ressentimento, inveja, ódio, necessidade de reconhecimento vão ser 

evidenciadas em algum momento. 



69 

 

De forma complementar, Appadurai (2019) entende que, em uma dinâmica ainda 

turva, os líderes autoritários, perdendo o seu já escasso controle sobre a economia, tenderiam 

à adequação do capitalismo neoliberal nos seus países, ao uso do poder coercitivo e a práticas 

arbitrárias, como reprimir oponentes, dissidentes, minorias e liberdade de expressão. Segundo 

Appadurai (2019, p. 25), existe uma promessa das lideranças de “purificação da cultura 

nacional como via de poder político global.” Esses novos regimes populistas12 vão adaptar 

essa “purificação” à realidade nacional, como nos Estados Unidos, com Donald Trump, que 

se volta mais para a supremacia branca, ou na Índia, com Narendra Modi, que defende o 

nacionalismo hindu. Assim, o Estado, dominado pela hegemonia neoliberal, é redefinido, 

tendo reduzida a sua tutela sobre a economia e avançando sobre os terrenos da cultura, espaço 

em que se empenha para ter maior gerência. 

Esses discursos, em linhas mais amplas, estão vinculados a um nacionalismo com 

forte ênfase cultural, que tiveram como alvo as vozes populacionais que estariam fadigadas da 

democracia liberal, vozes que veriam as eleições como uma válvula de escape de tal modelo 

democrático. O que se questiona, nesse sentido, é que essa fadiga da democracia levaria os 

votantes a usarem das eleições para serem representados por líderes que atacam preceitos 

democráticos, como liberdade de expressão, de pensamento e de cátedra. Em outras palavras, 

os interesses desses líderes confluem com as frustrações de um eleitor, especialmente o já 

privilegiado, que não se vê representado por políticas inclusivas e deliberativas dos modelos 

de democracias vigentes nas últimas décadas (APPADURAI, 2019). 

Appadurai (2019) não defende que os seguidores estejam totalmente alinhados aos 

seus líderes autoritários, sendo aqueles as próprias vítimas desse cansaço em relação à sua real 

ou imaginária exclusão dos resultados democráticos. Essa exaustão da democracia, pelo lado 

dos eleitores, e o ódio à democracia, pelo lado dos líderes, têm como denominador comum a 

soberania cultural, ou seja, os dois unem-se em prol de causas racistas, xenófobas e sexistas, 

por exemplo. Omite-se, logicamente, a franca opressão inerente às políticas neoliberais, mas 

se dá ao cidadão a resposta de que o seu principal mecanismo formal de manifestação é o 

problema, e isso claramente demonstra também a não separação entre neoliberalismo e 

conservadorismo. 

                                                             
12 Ressalta-se a plasticidade do conceito “populismo”, resgatado do século XX e adaptado à contemporaneidade, 

colocando indivíduos/regimes de diferentes tradições políticas e conjunturas sócio-históricas em um mesmo 

universo, como bolsonarismo, lulismo e varguismo. Não é exatamente o que Appadurai (2019) faz, até porque 

ele define o seu escopo de análise em torno da Europa e amplia para EUA e Índia, mas o autor, por vezes, lida 

com o novo populismo autoritário como uma variação de líderes populistas autoritários do século passado e 

não elucida claramente o que seria o novo conceito. Esse lapso científico endossa as retóricas midiáticas que 

homogeneízam supostos extremos, visando aos seus interesses, como é caso da mídia brasileira, que insiste em 

tratar lulismo e bolsonarismo como simplesmente dois “fenômenos” populistas. 
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Considerando os fenômenos delineados por Appadurai (2019), pensa-se que o 

conservadorismo é fundamental para que o neoliberalismo se instaure enquanto um novo 

formato de vida das populações mundiais, seja nos aspectos econômicos, políticos, estéticos 

ou comportamentais. Isso porque a impaciência, as frustrações, os medos, são cada vez mais 

patentes dentro dessa dinâmica, podendo-se olhar pelo ângulo de que o conservadorismo, 

nessa conjuntura, se apresenta como uma saída em meio a tempos caóticos engendrados em 

grande parte pelo aprofundamento do neoliberalismo como imaginário. Também não se deve 

obliterar, como aponta Braudel (1987), que o capitalismo não inventa hierarquias, as quais são 

defendidas pelos neoliberais e conservadores, mas se apodera delas, denotando que o 

imaginário neoliberal e o imaginário conservador se confluem quando o tema é estabelecer e 

manter a lógica do poder. 

Dentro dessa perspectiva de apropriação das hierarquias, Nancy Fraser (2019) 

explica que os movimentos emancipatórios das décadas de 1960 e 1970, baseados na anti-

hierarquia, no igualitarismo, no anticapitalismo e na noção de classe, vão florescer junto ao 

aprofundamento do neoliberalismo. Nas décadas de 1990, com Bill Clinton, essa confluência 

vai desaguar no neoliberalismo progressista, em que há uma integração dos setores do 

empresariado com os novos movimentos sociais, como feminismo, antirracismo e 

LGBTQIA+. O neoliberalismo progressista reflete uma associação entre o progresso e a 

meritocracia, e não a igualdade, isto é, há uma noção individualista-liberal acerca do 

progresso que integra o sujeito parte de uma minoria à hierarquia corporativa, acomodando 

tais indivíduos no sistema do capital e minando a sua capacidade de abolir as hierarquias 

apropriadas pelo capitalismo. 

As novas esquerdas, que têm em seu corpo esses novos movimentos sociais, 

substituíram o seu projeto de emancipação por vetores neoliberais e adotou em grande medida 

o individualismo face ao coletivo, o que enfraqueceu a sua agenda dita progressista. Nesse 

contexto, “[...] a causa da seguridade social, o bem-estar material e a dignidade da classe 

trabalhadora” foram deslocados para um projeto de “[...] emancipação em termos de 

meritocracia, diversidade e empoderamento.” (FRASER, 2019, p. 89). Fraser (2019) entende, 

assim, que o neoliberalismo progressista é fruto da colisão entre esses novos movimentos e os 

movimentos trabalhistas, muito alinhados à socialdemocracia e já fragilizados, senão 

destituídos.  

A pontuação trazida pela autora é que a aproximação da nova esquerda à 

mercantilização se soma aos obstáculos à seguridade social, engendrando uma onda de 

ressentimento na classe média (estadunidense em especial, mas isso se reverbera em países 
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como o Brasil), muito prejudicada pelos resultados nocivos do capitalismo financeirizado, 

como endividamento, austeridade e trabalho precário. A reação dos sujeitos ressentidos, nesse 

cenário, volta-se contra o neoliberalismo em geral e o neoliberalismo progressista em 

específico, uma vez que este é muito associado pelos eleitores de um Trump ou Bolsonaro ao 

cosmopolitismo liberal, à ascensão de mulheres, negros e periféricos, aos imigrantes, ao 

“politicamente correto” (FRASER, 2019). 

A partir daí, surge o problema, por um lado, de que os ressentimentos desses 

eleitores são canalizados para diversos tipos de autoritarismo, entre eles o fascismo, e, por 

outro, de que o fascismo não é dissociado do (neo)liberalismo: ambos são produtos do 

capitalismo e desestabilizam as esferas sociais, promovem o individualismo e fomentam o 

sofrimento. Todo esse movimento vai afluir na derrota do neoliberalismo progressista. Para 

Fraser (2019), a desarticulação de uma esquerda anticapitalista, antirracista, anti-imperialista e 

apoiada em noções de classe dá espaço para o florescimento de uma esquerda esvaziada dos 

seus princípios emancipatórios reais e que acaba contribuindo para a escalada de movimentos 

autoritários da extrema direita. 

Formando esse quadro histórico, está o acidente em que a emergência na América 

Latina de governos progressistas, os quais aderiram ao menos minimamente à agenda da 

democracia liberal e engendraram uma onda de políticas públicas voltadas para igualdade e 

solidariedade, desencarrilha com a crise econômica de 2008 e com a desvalorização das 

commodities. Com isso, haveria uma guinada neoliberal varrendo o subcontinente que seria 

mobilizada sobretudo por partidários da extrema direita e subsidiada por setores que 

reclamavam do direcionamento dos excedentes do capital para programas sociais. Essas 

condicionantes foram centrais nos desdobramentos que as fraturas sociais e culturais 

causariam dali para frente na desestabilização das democracias liberais e no consequente 

ressurgimento de figuras extremistas (HERMIDA; LIRA, 2020). 

As fraturas sociais foram alimentadas pela desigualdade econômica ampliada, 

uma vez que a nova ordem econômica internacional é palco de um cenário antigo em que os 

ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres (incluída aqui a classe média), no qual 

estes são afligidos pelo desemprego e pela perda da já baixa ou inexistente qualidade de vida. 

Nisso, a fratura cultural é partícipe, na medida em que o desprezo e o medo das elites em 

relação aos diferentes, seja econômica ou culturalmente, despertaram sentimentos como 

xenofobia e intolerância. Essas decomposições engendradas também pelo crash de 2008, 

junto ao esfacelamento do Estado de bem-estar social, à expansão da ideologia neoliberal e à 
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decadência da democracia liberal, vão dar margem para a (re)ascensão de movimentos de 

extrema direita, autoritários e neofascistas na América Latina (HERMIDA; LIRA, 2020). 

No Brasil em particular, de acordo com Maurizio Lazzarato (2019), as políticas 

reformistas do Partido dos Trabalhadores foram baseadas em programas de distribuição de 

renda por meio das despesas sociais, no aumento dos salários e no incentivo ao consumo, 

portanto ao acesso e aumento do crédito para as classes trabalhadoras. Esse método inclui o 

trabalhador via financeirização, fazendo com que um dos objetivos neoliberais fosse atingido, 

que é a demanda efetiva keynesiana e a distribuição de riqueza direcionadas pelo Estado 

perderem espaço para a privatização de serviços sociais e das despesas públicas. Tais 

medidas, além de estimularem a acumulação de renda, financeirizarem a distribuição de renda 

e não revisarem a estrutura de classes no país, dão corpo à subjetividade neoliberal e à 

expectativa de se redefinir o papel do Estado. 

Essa financeirização leva o brasileiro ao endividamento e à ruptura com o 

princípio do welfare State de assumir os riscos coletivamente, isto é, cria uma condição em 

que cada sujeito acata a sua responsabilidade individual de assumir os riscos do consumo, 

mas também da dívida. Nessa mesma esteira, o deslocamento da função estatal de ofertar 

serviços para a privatização destes contribui para que sejam extraídos da demanda social os 

seus traços políticos e coletivos e para o Estado se concentrar apenas em gerir os riscos e 

assegurar os ganhos das classes proprietárias. Atuando na lógica da governamentalidade 

neoliberal, o curto ciclo de governos de esquerda no início deste século deu margem de 

manobra para florescerem, simultaneamente, o endividamento, a individualização e a 

despolitização e acelerar a produção do sujeito neoliberal e a redefinição das atividades do 

Estado (LAZZARATO, 2019). 

Esse projeto de conciliação de classes, assentado em um desenvolvimento 

socioeconômico vazio, é atingido pela crise financeira de 2008 e se dissipa junto à 

distribuição de renda financeirizada – afinal, esta não era mais útil a partir dali. As 

mobilizações de 2013 foram consequências daquele momento e deixaram às claras as 

frustrações de um cidadão que se vê desprotegido, não beneficiado com as políticas sociais 

implementadas e, mais do que isso, injustiçado com as iniciativas que vão de alguma forma 

integrar ao consumo também mulheres, negros, periféricos. Esses tumultos (provocados pelo 

próprio neoliberalismo) de ordem muito além da econômica, transpassando o cultural, o 

social, o político, o psicológico, deram espaço à aliança entre os defensores da propriedade 

privada: militares, evangélicos, católicos reacionários, fascistas e, claro, neoliberais, que 
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nunca tiveram problema em se aliar aos mais diversos extremos para fazer impor a sua agenda 

nociva a toda espécie de minoria (LAZZARATO, 2019). 

Essa grande aliança leva à deposição da presidenta Dilma, à composição de um 

congresso que incita o alijamento da esquerda do jogo democrático e à eleição de Bolsonaro, 

um extremista de direita e de origem castrense que apareceu na cena política nacional no final 

da década de 1980 como uma espécie de “sindicalista militar”, reivindicando melhorias 

salariais para a categoria. Sobre isso, Lazzarato (2019) discorre que o governo de Bolsonaro 

possui inúmeros pontos de convergência com o laboratório neoliberal imposto no Chile de 

Pinochet, particularmente em razão de sua equipe ter o superministro da economia, 

ultraliberal e Chicago Boy, Paulo Guedes, e um grande número de militares em postos 

estratégicos. Após a queda de Allende, patrocinada pelo bastião neoliberal estadunidense em 

oposição ao comunismo soviético, foi necessário não só neutralizar o inimigo vermelho, mas 

o aniquilar fisicamente junto às movimentações coletivas e revolucionárias. A subjetividade 

latino-americana revolucionária e anti-imperialista foi demolida por dentro e o seu projeto 

político foi retalhado pelos Chicago Boys. 

Pela primeira vez, caminhava-se rumo a uma revolução mundial, e o Sul global 

foi no pós-Segunda Guerra um espaço fervilhante de agitações anticoloniais, empreitadas 

revolucionárias e organizações trabalhistas. O capitalismo e, logo, o aparato estatal pensam as 

suas estratégias conjeturando as resistências que podem desafiar as suas decisões e as 

elaboram de modo a desarticular aqueles que se posicionarão contra. Nesse sentido, vendo 

ameaçada a sagrada propriedade privada pelos movimentos revolucionários, sendo condição 

básica para a governamentalidade o esmagamento dos contestadores e em busca de uma 

vitória do capital, os neoliberais não se têm eximido da tarefa de se aliarem a e legitimarem 

fascistas para combater os inimigos “comunistas” (LAZZARATO, 2019). 

Atualmente, o formato de luta, ou a “contrarrevolução neofascista”, termo de 

Lazzarato (2019), é uma série de técnicas de gestão bem-sucedidas voltada para combater os 

contestadores. O que acontece é que as contradições entre a acumulação financeirizada e as 

lutas dos governados vão dar lugar a novas polarizações. Em palavras históricas, se, de um 

lado, o neoliberalismo à la Thatcher e Reagan bateu o martelo no Brasil por meio de uma 

governança financeirizada de Lula e Dilma; de outro, o governo bolsonarista traz novas 

estratégias de confronto com o inimigo, especialmente no terreno da cultura. Lazzarato (2019, 

p. 27) aponta, diante desses aspectos, que essa transição histórica reflete “a incompatibilidade 

radical do reformismo com o neoliberalismo”, uma vez que este foi projetado exatamente para 

fazer frente ao keynesianismo. 
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Em um escopo de técnicas fascistas, a naturalização das assimetrias entre os 

grupos é uma delas. Esse mecanismo visa à legitimação das “hierarquias morais”, 

estimulando-se a exprimir um “sentimento de vitimização” de que o Brasil precisaria ser 

reparado, o que leva à idealização e ao saudosismo de um passado mítico em que o país teria 

sido livrado do comunismo por meio de uma ditadura, ou melhor, de uma “contrarrevolução”. 

Esse estímulo memorial é utilizado pelo governo Bolsonaro como uma estratégia política que 

visa deslegitimar os opositores e construir um inimigo que deve ser suprimido, algo que se 

materializa na esquerda. De forma complementar, o “estado de irrealidade” – outra técnica do 

fascismo, em que a população não acredita mais nas instituições democráticas e é imersa em 

um ciclo de teorias da conspiração – coloca o líder como o “mito”, o salvador da pátria contra 

os inimigos, aquele responsável pelo reestabelecimento dos “tempos de paz” (CAMARGO; 

MORAES; ROSA, 2020). Nesse cenário, as teorias da conspiração são engendradoras desse 

estado de irrealidade e dão sustentação a regimes que estimulam e se beneficiam do caos, 

tornando este um mecanismo do ato de governar. 

Contribui com o cenário, como Paulo Henrique Cassimiro (2017) discorre, o fato 

de que os novos canais de comunicação, como a internet, têm dado ampla margem para que 

grupos extremistas se organizem e espalhem os seus ideais de maneira muito simples, rápida e 

eficaz, atingindo milhares de internautas em pouco tempo. Existe uma rede de desinformação 

muito longa e profunda que causa nos usuários a dificuldade em distinguir o que é confiável 

ou não, fazendo com que a internet, esse caos (des)informativo, seja um ambiente preciso para 

germinar e proliferar teorias conspiratórias. Diante de um conflito social e de um “estado de 

indeterminação”, os indivíduos buscam alguma forma de racionalização do real e tendem a 

assimilar aquelas informações que deem maior “sentido e coerência ao conflito social” 

(CASSIMIRO, 2017, p. 123). 

A polarização, os desdobramentos nocivos do neoliberalismo, os ressentimentos, 

as fraturas sociais e culturais vividas no Brasil nos últimos anos levaram à adoção de teorias 

conspiratórias anticomunistas para explicar a realidade, como o “marxismo cultural”, o 

“globalismo” e a “ideologia de gênero”. Nesse aspecto, as frustrações e o sentimento de 

desesperança de partes expressivas da sociedade contribuíram para a reemergência do 

anticomunismo com a evocação de representações e símbolos latentes em uma comunidade de 

sentido. Não houve, dessa forma, um fim do anticomunismo, mas uma inflexão própria ao 

imaginário, no momento em que, com o fim da ditadura e da Guerra Fria, as velhas cisões 

ideológicas a elas inerentes pareciam ter ficado para trás. Assim, dos fins da década de 2000 

em diante, sobretudo quando se viram em situação de risco, grupos começaram a ser articular 
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sob o “nossa bandeira nunca será vermelha” e lançaram à luz as já antigas representações do 

comunismo (sistema corrupto, totalitário, violento) e as novas narrativas associadas 

(“marxismo cultural”, “ideologia de gênero”, “países comunistas que fracassaram”). 

O “marxismo cultural”, discutido adiante, tem forte ressonância nesse momento 

vivenciado, sobretudo porque se pensa, aqui, em uma redefinição de um Estado que tem 

reduzido o seu papel sobre a economia, dominada pelo mercado, e avança sobre o campo 

cultural. Essa ideia posta para discussão está sublinhada na própria argumentação daqueles 

defensores da tese de que os marxistas transmutaram a sua atuação no âmbito econômico para 

o cultural, conformando o que chamam de “marxismo cultural”. Sustentando-se como uma 

teoria da conspiração, a ideia de um “marxismo cultural” não só atua como um instrumento 

para traçar representações dos “comunistas”, mas também entra para os jogos tradicionais do 

poder, embasam as razões para excluir de vez a esquerda do jogo político e justificam a 

repressão contra universidades, políticos, ativistas, minorias e qualquer instituição, grupo ou 

indivíduo minimamente identificado com o ideário “de esquerda”. 

 

 

2.2 Marxismo cultural: uma ideologia nefasta da extrema direita 

 

Caro professor, 

[...] Me é uma pressão terrível, escrever sobre Marx e sua 

ideologia nefasta, enquanto em nosso país o marxismo 

cultural, de Antonio Gramsci, encontra seu estágio mais 

avançado no mundo ocidental, vendo a cada dia, um 

governo comunista e autoritário rasgar a Constituição e 

destruir a democracia, sendo que foram estes os meios que 

chegaram ao poder, e até hoje se declararem como 

defensores supremos dos mesmos ideais, no Brasil. Outros 

reflexos disso, a criminalidade descontrolada, a epidemia 

das drogas cujo consumo só cresce (São aliados das 

FARCs), a crise de valores morais, destruição do belo 

como alicerce da arte (funk e outras coisas), desrespeito 

aos mais velhos, etc. Tudo isso sintomas da revolução 

gramscista em curso no Brasil. A revolução leninista está 

para o estupro, assim como a gramscista está para a 

sedução, ou seja, se no passado o comunismo chegou ao 

poder através de uma revolução armada, hoje ele buscar 

chegar por dentro da sociedade, moldando os cidadãos 

para pensarem como socialistas, e assim tomar o poder. 

(SILVA, 2013 apud VALENTINI, 2013, s. p.). 

 

 

Amplamente difundida no território anômico das redes sociais, esta carta, escrita 

por um estudante de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) em 
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outubro de 2013 e direcionada ao seu professor, expressa as percepções sobre o “marxismo 

cultural” presentes no senso comum da direita brasileira. O texto elucida que as características 

do anticomunismo do novo século passam por traços historicamente presentes na retórica 

anticomunista, como “o comunismo é totalitário” e “os comunistas destroem os valores 

morais”, até construções ideológicas mais recentes, como a de que existiria uma revolução 

gramscista em curso e a crença de que o marxismo teria sobrevivido à Queda do Muro de 

Berlim e atuaria silenciosamente nas instituições e na sociedade. 

As teses sobre o “marxismo cultural” despontam, inicialmente, nos círculos 

direitistas dos Estados Unidos, nos anos de 1990, especialmente por meio das formulações de 

nomes como Patrick Buchanan, paleoconservador13 que participou do governo Ronald Reagan 

e foi candidato por três vezes à Presidência, e William Lind, especialista em estudos militares 

e um dos expoentes do conservadorismo do seu país. A ideia de “marxismo cultural” foi 

estimulada também pela Alt-right estadunidense14, grupo que recupera Herbert Spencer, o 

“pai do conservadorismo” Edmund Burke e os paleconservadores (POGGI, 2018) e que 

reemerge nos anos de 1980, expandindo-se nas décadas de 1990 e 2000 e atingiria a sua maior 

expressão no governo de Trump. Essa “direita alternativa”, embora baseada no tripé da Velha 

Direita15, se caracteriza por dar maior ênfase à noção de “guerra cultural”, a partir da premissa 

de que a cultura do país estaria sendo destruída pelo “politicamente correto”, pelo 

“multiculturalismo”, pelo “marxismo cultural” e pelo “relativismo” (PINTO, E., 2019). 

O ritmo da história, dentro das teses do “marxismo cultural”, estaria sendo guiado 

pelos marxistas e não seria um movimento natural dos agrupamentos sociais (PINTO, E., 

2019). A compreensão dos grupos de extrema direita desloca, portanto, o campo de luta do 

econômico ou político para o campo da cultura, pois seria lá o novo espaço em que os 

marxistas estariam agindo após a Queda do Muro de Berlim. Desde então, o “marxismo 

cultural” enquanto uma particularidade do anticomunismo contemporâneo tem-se alastrado 

                                                             
13 Segundo Gabriel Trigueiro (2017, p. 200), paleoconservadorismo é “[...] o segmento da tradição conservadora 

norte-americana que, ao criar sua genealogia própria, se filiou filosoficamente à Velha Direita, em oposição 

aos demais segmentos do movimento conservador”. Nesse sentido, o autor afirma que o paleoconservadorismo 

é “[...] uma franja do movimento conservador detentora de uma agenda anti-intervencionista, anti-imigração e 

antiglobalização, bem como diversa do cosmopolitismo e globalismo neocon [...]”. Eduardo Pinto (2019) 

complementa que o paleoconservadorismo é parte do neoconservadorismo estadunidense das décadas de 1980 

e 1990, fundado nas raízes da Velha Direita dos anos de 1920 e 1930 nos Estados Unidos em contraposição ao 

New Deal. 
14 Algumas das defesas da Alt-right são ideias baseadas em “nacionalismo branco, etnocentrismo, islamofobia, 

homofobia, antifeminismo, política externa isolacionista, nacionalismo econômico e direitos dos estados” 

(POGGI, 2018, p. 338-339). 
15 O tripé dessa Velha Direita estava assentado em “pequeno governo (descentralização das funções de governo 

articulado com a auto governança/comunistatismo), anticomunismo e valores tradicionais (civilização 

ocidental e judaico-cristã)” (PINTO, E., 2019, p. 5). 
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pelo mundo e teve como evento marcante os Atentados de 22 de Julho de 2011, na Noruega. 

No episódio, 77 pessoas foram assassinadas em uma explosão na zona governamental de Oslo 

e em um tiroteio em Utoya, sendo que 69 deste grupo eram do Partido Trabalhista norueguês 

e que o autor do plano foi Anders Breivik, ativista da extrema direita. 

Jérôme Jamin (2020) identifica três momentos cruciais para a difusão das teses 

sobre o “marxismo cultural”: 1) a interpretação particular das ideias centrais da Escola de 

Frankfurt, feita por propagandistas da extrema direita como Pat Buchanan, que revelariam as 

pretensas “intenções ocultas” dos teóricos frankfurtianos; 2) os Atentados de 11 de Julho; e 3) 

o uso do termo, oficialmente, por um chefe de Estado, Jair Bolsonaro. O que se observa nessa 

trilha de eventos é que essa teoria conspiratória tem avançado no sentido de, oficialmente, 

deter uma suposta ameaça, isto é: o “marxismo cultural” transbordou as linhas do imaginário 

anticomunista e tem motivado ações violentas diretas e se infiltrado na máquina estatal. 

Particularmente, a problemática desse aparelhamento do Estado é que esse “retorno” 

anticomunista carrega consigo as armadilhas do autoritarismo e dá margem para que o 

controle estatal recrudesça sobre aqueles minimamente identificados como inimigos. 

Costa (2019) defende que o “marxismo cultural” é um herdeiro do que foi o 

bolchevismo cultural, isto é, da convicção de que os movimentos modernistas nas artes 

estariam sucateando a cultura e a arte europeias motivados por uma conspiração bolchevique. 

Mein Kampf, livro escrito por Hitler “denunciando” a conspiração judaico-comunista de 

dominação mundial, teria sido uma espécie de certidão de nascimento do que, hoje, se 

denuncia pela extrema direita como “marxismo cultural”. A arte, a educação e a mídia foram 

profundamente atacadas durante o período, tal qual ocorre atualmente, sob o argumento de 

que a cultura (neste caso, a alemã) estaria sendo minada por indivíduos degenerados moral e 

intelectualmente, visando à expansão do bolchevismo político. 

Relembra-se, aqui, o discurso incendiário do dramaturgo e então Secretário 

Especial de Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, publicado institucionalmente em 

2020 no Twitter e disponibilizado no YouTube. No vídeo, Alvim faz uma adaptação do 

discurso feito pelo ministro de Propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels, sobre a 

fundação de uma cultura alemã heroica, romântica e nacional: “A arte brasileira da próxima 

década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento 

emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações 

urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.” Como plano de fundo musical, foi incluído 

o prelúdio da ópera Lohengrin, de 1840, do compositor mais admirado por Hitler, Richard 

Wagner, bastante associado ao nazismo (SECRETÁRIO..., 2020). A composição do ambiente 
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remete à estética nazista, inclusive com o retrato do presidente Jair Bolsonaro em destaque 

central e superior (ALESSI, 2020). Após a “polêmica” e larga repercussão negativa, Alvim 

foi demitido do cargo. 

O “marxismo cultural”, portanto, embora vinculado diretamente a uma nova 

espécie de perigo vermelho, vai ter raízes no lapso temporal delineado da ascensão do 

nazismo na década de 1930 até a histeria anticomunista dos Estados Unidos nos anos de 1950, 

isto é, um movimento que se reflete nas políticas nazistas e macarthistas contra a suposta 

infiltração comunista na indústria cultural (COSTA, I., 2019). Simultaneamente, ocorriam a 

difusão e a assimilação do neoliberalismo não só como ideia, mas como way of life, e a 

ascensão/manutenção de governos autoritários, o que vai impactar na consolidação tanto de 

um imaginário neoliberal como de um imaginário conservador, ambos anticomunistas por 

natureza. 

Nessa seara, também existiu uma resposta reacionária contra as então recentes 

mobilizações da nova esquerda, como as lutas contra a segregação racial, pelo fim da guerra 

no Vietnam e pelos direitos femininos. Aqui, para subsidiar o argumento, é oportuno destacar 

a visão do extremista norueguês Anders Breivik, autor do atentado de 22 de julho de 2011, 

que logo depois do episódio publicou 2083: uma declaração de independência europeia, um 

livro fundamentado na ideia de que o “politicamente correto” tem minado a cultura tradicional 

da Europa Ocidental: 

 

Ao longo dos últimos cinquenta anos, a Europa Ocidental foi dominada pela mesma 

força que anteriormente tomou Rússia, China, Alemanha e Itália. Essa força é a 

ideologia. Aqui, como nos outros lugares, a ideologia tem infligido enormes danos à 

cultura tradicional, veio para dominar, fragmentando a cultura tradicional em todos 

os lugares e aniquilando muito dela. No seu lugar, veio medo e ruína. A Rússia 

levará uma geração ou mais para se recuperar do comunismo, se é que conseguirá.  

A ideologia que dominou a Europa Ocidental é normalmente conhecida pelo nome 

de “politicamente correto”. Algumas pessoas veem isso como uma piada. Não é. É 

mortalmente sério. O politicamente correto busca alterar praticamente todas as 

regras, formais e informais, que regem as relações entre pessoas e instituições. Ele 

quer mudar o comportamento, o pensamento, mesmo as palavras que nós usamos. 

Em grande medida, isso já foi feito. 

O que é “politicamente correto”? Politicamente correto é na verdade o marxismo 

cultural (comunismo cultural) – marxismo traduzido dos termos econômicos para os 

culturais.16 (BREIVIK, 2011, p. 2-3, tradução nossa). 

                                                             
16 Do original: “Over the last fifty years, Western Europe has been conquered by the same force that earlier took 

over Russia, China, Germany and Italy. That force is ideology. Here, as elsewhere, ideology has inflicted 

enormous damage on the traditional culture it came to dominate, fracturing it everywhere and sweeping much 

of it away. In its place came fear, and ruin. Russia will take a generation or more to recover from Communism, 

if it ever can. The ideology that has taken over Western Europe goes most commonly by the name of “Political 

Correctness.” Some people see it as a joke. It is not. It is deadly serious. It seeks to alter virtually all the rules, 

formal and informal, that govern relations among people and institutions. It wants to change behaviour, 

thought, even the words we use. To a significant extent, it already has. […] Just what is “Political 
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Conforme esse entendimento, o “marxismo cultural” seria uma ideologia que 

buscaria transformar as regras das instituições e da sociedade, de modo que já teria controlado 

o comportamento, os pensamentos e as palavras, a partir da transformação do marxismo 

econômico em marxismo cultural. Nesse ponto, parece haver uma mesma dinâmica àquela 

proposta anteriormente sobre a redefinição de um Estado que desgasta o seu imperativo sobre 

a economia e que se volta, assim, para o campo cultural. Esse movimento é estimulado pela 

aproximação que se confina naquilo que Appadurai (2019) chama de “soberania cultural”, o 

que se reverbera no “marxismo cultural” como uma inspiração para assassinatos em massa 

tais como o de Breivik. 

Intentando uma reconstrução histórica, os criadores e propagadores dessa “teoria” 

teceram uma meticulosa teia em que a sua origem remontaria aos anos de 1920, por meio dos 

escritos de Antonio Gramsci e György Lukács. Em um segundo momento, o “marxismo 

cultural” teria sido engendrado por meio da formação do Instituto para Pesquisa Social, ou 

Escola de Frankfurt, com os nomes de Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Félix Weil, 

especialmente quando Max Horkheimer assume a sua Direção, em 1930. De acordo com as 

teses do “marxismo cultural”, Weil, organizador do evento que daria o pontapé para a criação 

do Instituto em 1923, era um argentino filho de um alemão “arquimilionário” (ARAGÃO, 

2016, p. 15), Herman Weil, que teria patrocinado a fundação da Escola (BOLTON, 2018; 

GRASS, 2016) – uma espécie de George Soros do início do século passado17. 

Gramsci teria, assim, repaginado os estudos marxistas, compreendendo que 

deveria haver uma longa marcha rumo à revolução, a qual não seria necessariamente por meio 

das armas (BOLTON, 2018; SMITH, 2018). Em outro momento, Marcuse, em Eros e 

civilização: uma filosofia do pensamento de Freud e em outros escritos, teria defendido a 

liberação sexual como arma contra os valores opressivos do capitalismo, a fim de fundar uma 

sociedade em que só haveria prazer, e não trabalho (LIND, 2008; SMITH, 2018). O pensador 

também é acusado de influenciar fortemente a revolução sexual dos anos de 1960 e o 

                                                                                                                                                                                              
Correctness?” Political Correctness is in fact cultural Marxism (Cultural Communism) – Marxism translated 

from economic into cultural terms.” 
17 O húngaro George Soros é acusado por setores radicais da direita de financiar organizações de esquerda, tais 

como organizações não governamentais (ONGs), coletivos e movimentos progressistas. Alan Ghani, 

escrevendo para o Portal Conservador, em agosto de 2016, reverbera uma dinâmica conflituosa entre 

(neo)conservadores, neoliberais progressistas e neoliberais reacionários, afirmando que a chave para se 

compreender essa atuação de Soros seria o “globalismo” e que “Uma hipótese plausível é de que para estes 

metacapitalistas colocarem em prática seu projeto de governo global – novamente, tema amplamente discutido 

no primeiro mundo – é necessário enfraquecer qualquer resistência a esse super governo. Evidentemente que 

todos os elementos defendidos pela direita, principalmente pelos conservadores, são uma resistência ao poder 

global, tais como a família, a religião judaico-cristã, os poderes locais, o respeito às tradições, aos costumes e à 

liberdade individual.” 



80 

 

movimento de liberação gay e criar a coalisão entre negros, estudantes, feministas e 

homossexuais (LIND, 2008). Convém ressaltar que, se as referências a Gramsci aparecem 

recorrentemente no discurso dos neoanticomunistas brasileiros, Marcuse, por aqui, embora as 

suas teses transpareçam na lógica argumentativa em que se relacionam comunismo e 

sexualidade, já não é tão citado quanto nos movimentos anticomunistas de outros países. 

Não se pode tangenciar, portanto, frente ao dito, a proximidade entre as mudanças 

do foco dos estudos marxistas, nos anos de 1920 em diante, e o surgimento das teses sobre o 

“marxismo cultural”, na década de 1990, uma vez que, na retórica anticomunista 

contemporânea, se faz uma argumentação significativa em torno da Escola de Frankfurt. Isso 

porque, para os anticomunistas deste século, Marcuse, Horkheimer, Adorno e companhia, 

desde que fugiram do Terceiro Reich e se refugiaram nos Estados Unidos, teriam disseminado 

os seus ideais contra o Ocidente, a família e a tradição por meio da fundação da “University 

of Exile” e da infiltração nas universidades, na mídia e na administração pública (BOLTON, 

2018). A justificativa é que os seus escritos apelariam à sexualidade defendida por Sigmund 

Freud e à revolução passiva defendida por Gramsci, uma combinação que seria catastrófica 

para o presente e o futuro da civilização ocidental (BOLTON, 2018; LIND, 2008). 

É importante, dessa forma, estabelecer a distinção entre a visão formulada por 

diversos pensadores marxistas sobre a importância da cultura – e das disputas em seu entorno 

– para a transformação social e a interpretação particular que a extrema direita faz dela. 

Jérôme Jamin (2018) entende, nesse aspecto, que existem dois eixos do “marxismo cultural”. 

Por um lado, de fato, teóricos de inspiração marxista como Gramsci, Lukács e os pensadores 

da Escola de Frankfurt se empenharam em compreender o porquê de a revolução bolchevique 

não ter sido adotada pelo proletariado internacional e os motivos que levam as sociedades a 

aderir a movimentos autoritários. Esses mesmos teóricos ainda defenderam a tese, frente ao 

determinismo econômico tradicional da teoria marxista, de que os termos culturais também 

devem ser levados em conta nas análises sociais e históricas.18 Por outro, o “marxismo 

cultural” pode ser ilustrado como um mito político, ou uma teoria da conspiração, bastante 

presente no imaginário de grupos conservadores e de suas variantes mais extremas: 

 

O “marxismo cultural” é uma teoria da conspiração que afirma a existência de dois 

tipos de marxismo dentro do pensamento ocidental do século XX, sendo o primeiro 

                                                             
18 Importante dizer também que esses autores, além de outros como os da Teoria Crítica e do Pós-Modernismo, 

estariam dentro de uma escola de pensamento chamada de Marxismo Cultural ou Estudos Culturais 

(KELLNER, 2013). Isso pode ter contribuído para a autenticação pela extrema direita de que, realmente, 

existiria um empenho por parte dos marxistas em voltarem as suas atividades revolucionárias para o campo 

cultural. 
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de caráter econômico e revolucionário e avançando de forma aberta, e o segundo é 

de caráter cultural e muito mais discreto, portanto muito mais eficaz.19 (JAMIN, 

2020, p. 51). 

 

Lind (2008), por exemplo, argumenta que há dois tipos de marxismo, o 

econômico (clássico) e o cultural. Ambos, na sua visão, carregariam a característica de serem 

“ideologias totalitárias” e de desejarem uma sociedade sem classes. Os dois tipos de 

marxismo definiriam grupos como mais virtuosos (no econômico, os trabalhadores; e, no 

cultural, os negros ativistas, as mulheres feministas20, os homossexuais etc.), os quais 

expropriariam outros grupos (no econômico, trabalhadores expropriam burgueses; e, no 

cultural, minorias expropriam maioria). A diferença fundamental entre “marxismo 

econômico” e “marxismo cultural”, para ele, é que o primeiro veria a História movida pela 

economia, ao passo que o segundo a veria movida em termos de raça e gênero – ou seja, a 

superestrutura estaria sobrepondo-se à infraestrutura, em termos marxistas. O local em que 

Lind (2008, p. 6, tradução nossa) pretende chegar é afirmar que o “marxismo econômico” 

teria perdido os seus adeptos e se deslocado para o “marxismo cultural”, entretanto mantendo 

a sua mesma dinâmica de se orientar rumo a “[...] uma sociedade radicalmente igualitária 

implementada pelo poder do Estado”21. 

Em um âmbito global, o traço mais evidenciado do “marxismo cultural” enquanto 

uma teoria da conspiração é a crença de que o comunismo modificou a sua performance, 

transitando de uma postura revolucionária e aberta para uma postura de infiltração e 

dissimulada. Essa releitura do comunismo como uma ameaça, que é própria do fim da Guerra 

Fria, é reflexo de mudanças históricas, sociais e políticas muito profundas e rápidas devido 

aos processos de globalização mais recentes, buscando reviver um inimigo que não teria sido 

dissolvido com a União Soviética (JAMIN, 2018). Dentro dessa noção, o ponto elementar dos 

advogados da existência do “marxismo cultural” é de que o comunismo converteu os seus 

termos econômicos em termos culturais, ou mesmo sexuais, como defende Kerry Bolton 

(2018), um neozelandês envolvido em atividades neonazistas (LEEUWEN, 2008). 

                                                             
19 Do original: “Le ‘marxisme culturel’ est une théorie du complot qui affirme l’existence de deux types de 

marxisme dans la pensée occidentale du XXe siècle, le premier étant à caractère économique et révolutionnaire 

et avançant à visage découvert, le second étant à caractère culturel et beaucoup plus discret, donc beaucoup 

plus efficace.” 
20 Na visão de Lind (2004, p. 6), “O politicamente correto não reconhece a existência de mulheres não feministas 

e define as pretas que rejeitam o politicamente correto como brancas”. Do original: “Political Correctness does 

not recognize the existence of non-Feminist women and defines blacks who reject Political Correctness as 

whites”. 
21 Do original: “[…] radical egalitarianism enforced by the power of the state.” 
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A caracterização dos mitos políticos e mesmo das ameaças tende a ser elástica, 

então são identificados por Jamin (2018) três inimigos principais dentro do “marxismo 

cultural”: islâmicos, relativistas e comunistas. Os primeiros estariam, por meio da imigração e 

da ascensão do poder do Islã, destruindo a cultura ocidental de base judaico-cristã, como o 

“manifesto” de Breivik bem explora e os movimentos como Jihad Watch, Stop the 

Islamization of America e Stop the Islamization of Europe levantam bandeira. Para a 

perspectiva conservadora e antiliberal, os “relativistas” ameaçariam o futuro da “América 

branca cristã”, uma vez que dariam espaço para o florescimento de individualismo, 

consumismo, ateísmo e niilismo, por exemplo. Os terceiros, que são centrais ao contexto 

brasileiro, seriam um risco por causa do “politicamente correto”, definido pelo extremista 

norueguês como “marxismo cultural” em sua mais fiel expressão, em razão de ameaçar as 

liberdades de expressão, de imprensa e de pensamento e a democracia e de oprimir grupos 

majoritariamente privilegiados, como homens, brancos, ricos e cristãos. 

A narrativa do “politicamente correto”, fruto de críticas aos grupos minoritários 

conscientes das suas condições históricas, políticas e sociais, vai ser uma chave para o 

desencadear argumentativo dessa teoria da conspiração, que está assentada em alguns 

argumentos centrais. Para Jamin (2020), como já mencionado, 1) os marxistas, dadas as 

dificuldades de adesão do proletariado às teses revolucionárias, teriam adaptado a sua 

estratégia de cooptação da classe trabalhadora; 2) então, de modo a recuperar a sua 

popularidade, o marxismo deveria estender as suas classificações para outros grupos 

proletários, como mulheres, negros, homossexuais, imigrantes, criminosos etc., a fim de 

ampliar a sua base de apoio e fazer uma revolução cultural; 3) como desdobramento disto, 

surgiria a prática de acusar o Outro de fascista, racista, misógino, homofóbico, uma vez que 

tal comportamento seria inerente à “ideologia totalitária” do “politicamente correto”; e 4) essa 

“ideologia totalitária” funcionaria como principal ferramenta do “marxismo cultural”.  

A partir dessas premissas, configura-se a tese principal de que o “marxismo 

cultural” buscaria conformar uma nova ordem mundial por meio do desmantelamento das 

tradições, do amor à pátria, da nação, da família, da autoridade, da ordem e do progresso, em 

nome de uma “nação mundial ultraigualitária e multicultural sem alma nem raiz”22 (JAMIN, 

2020, p. 52). Há, como é notado, um roteiro histórico em que permeiam explicações e 

relações entre todos os eventos: o marxista não teria vencido, apenas mudado a sua estratégia 

e, atualmente, cooptaria jovens e estaria entranhando-se nas instituições para construir uma 

                                                             
22 Do original: “nation mondiale ultra-égalitaire et multiculturelle sans âme ni racine”. 
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nova ordem global por meio do “politicamente correto”, em que os novos grupos 

privilegiados seriam os oprimidos. Portanto o mito político de que existe um núcleo mundial 

comunista conspirando por uma nova ordem mundial está muito vinculado a formas 

tradicionais de teoria da conspiração, como a conspiração Illuminati, a conspiração maçônica 

ou a conspiração judaica.  

No Brasil, o “marxismo cultural” é um simulacro dessa teoria da conspiração da 

extrema direita estadunidense – embora, diferentemente desta, volte-se muito mais para a 

figura de Gramsci do que para a de autores como Marcuse e Horkheimer – e vem sendo 

desenvolvido, de maneira pulverizada, desde os anos de 1980 e tendo no astrólogo e pensador 

conservador Olavo de Carvalho o seu principal divulgador. Ela surgiria, portanto, em um 

período de transformações sociais, econômicas e políticas, em que as camadas conservadoras, 

sobretudo das Forças Armadas, precisavam criar e manter vivos inimigos para fazerem frente 

às mudanças que estavam em andamento. Além disso, com a elaboração da nova Constituição 

e, posteriormente, com o ciclo de governos petistas, as demandas de grupos minoritários 

tiveram algum nível de desenvolvimento, tais como maior acesso à saúde pública, proteção 

aos trabalhadores e cotas nas universidades, o que provoca incômodo em segmentos 

historicamente privilegiados.  

Costa (2019, p. 14) infere que o “marxismo cultural” no Brasil é uma “extensão à 

neocolônia (por opção) da pauta metropolitana” e entra oficialmente no Estado brasileiro por 

meio do programa de campanha bolsonarista de 2018. Nesse sentido, cabe dizer que a 

extrema direita de cada país não é fechada em si mesma, mas estabelece vasos comunicantes 

umas com as outras, em canais transnacionais de diálogo por meio de, a título de exemplo, 

think tanks como o Instituto Mises – espalhado pelo mundo – e indivíduos, como Steve 

Bannon23, banqueiro, executivo de mídia e ex-assessor de Trump. Bannon é um dos difusores 

das teses sobre o “marxismo cultural” mundialmente (COSTA, I., 2019), sustenta 

movimentos antiprogressistas24, prestou serviços à campanha presidencial de Bolsonaro e 

mantém relações pessoais com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Partido Social Liberal 

                                                             
23 Steve Bannon é um estrategista da extrema direita em nível mundial e mobilizou campanhas como a do 

próprio Trump, do partido Vox, na Espanha, de Marine Le Pain, na França, e de Matteo Salvini, na Itália. Entre 

as suas iniciativas está o The Movement, um híbrido entre think tank e “empresa de marketing político” 

(ROBLES; BERROCAL, 2019, p. 24). A instituição tem trabalhado para aproximar lideranças e grupos da 

extrema direita e, na América do Sul, Eduardo Bolsonaro foi designado como o seu embaixador (PIRES, 

2020). 
24 Para Bannon, “[...] o homem, de classe média, dono de pequenos negócios [...] estaria sendo suprimido e 

abandonado pelo liberalismo por conta do progressismo e da globalização. Na visão da ultradireita norte-

americana, a globalização acaba com culturas locais, impondo uma agenda de esquerda que separa o cidadão 

dos códigos ético e moral que fundaram a sua nação.” (SEPULVEDA; SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2020, p. 

219). 
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– PSL/SP) (PIRES, 2020), que define o estrategista da extrema direita como “pessoa ícone no 

combate ao marxismo cultural”25. 

Assim, no contexto brasileiro, o “marxismo cultural” enquanto uma teoria da 

conspiração é percebido nesta dissertação como um elemento que compõe a fronteira porosa 

do neoliberalismo e do conservadorismo. De um lado da moeda, ele serve aos conservadores, 

que dele se beneficiam tanto para o combate a um antigo inimigo que, supostamente, destrói 

os valores tradicionais e a família e estimula a sexualidade quanto para a eleição de lideranças 

políticas que ascendem sob a retórica anticomunista e que defendem pautas como proibição 

total do aborto, recuo na autorização de casamento entre pessoas do mesmo sexo e armamento 

da população. Do outro lado da moeda, a crença no “marxismo cultural” contribui para a 

subjetivação dos sujeitos neoliberais, o combate às ideias coletivistas, a legitimação do 

desmonte dos direitos trabalhistas e o aprofundamento dos valores do mercado. 

Essa leitura particular das teses de Gramsci tem sido instrumentalizada para 

ressignificar o imaginário anticomunista e, por mais que outros autores tenham grande 

influência na construção da lógica da conspiração global marxista, o pensador sardo é quem 

tem tido centralidade na narrativa de que o “marxismo cultural” teria como estratégia central a 

absorção dos valores comunistas pelas instituições e pela sociedade. Um bom exemplo disso é 

o livro A revolução gramscista no Ocidente, escrito pelo general de brigada Sérgio de Avellar 

Coutinho, publicado pela Biblioteca do Exército26 e que se tornaria um dos maiores best- 

-sellers da história da editora. A obra atualiza a retórica anticomunista nas Forças Armadas a 

partir da defesa de que o “marxismo cultural” e as estratégias de Gramsci de infiltração 

institucional estariam sendo implementadas no Brasil desde a redemocratização, sendo, 

portanto, novas roupagens do comunismo internacional (FREIXO; MONTEIRO JÚNIOR, 

2019).  

Na visão de Coutinho (2002), a “Intentona Comunista”, o fracasso na tentativa de 

tomar o poder em 196427 e o colapso da União Soviética teriam levado o Partido Comunista a 

renovar as suas estratégias de dominação e ir ao encontro das ideias gramscistas, ou, como é 

conhecido, ao “marxismo cultural”. Nesse sentido, em 1991, o Movimento Comunista 

Internacional teria decidido por utilizar a estratégia de uma nova roupagem socialista, de 

                                                             
25 Consultar Anexo A, na página 142. 
26 O livro foi publicado pela Biblioteca do Exército em 2012, no entanto já havia sido publicado em 2002 pela 

Ombro a Ombro (ou Estandarte Editora e Empreendimentos Culturais), editora que tem posicionamentos de 

direita e publicou autores como Mohamed Ali Saineldin, um coronel argentino responsável por levantes contra 

os governos pós-ditadura na Argentina (FREIXO, 2020).  
27 De acordo com Coutinho (2002), a “Intentona Comunista” representou a derrocada da tentativa do Partido 

Comunista Brasileiro de tomar o poder pela violência, ao passo que a “Revolução” de 64 foi a representação do 

seu fracasso pelas vias pacíficas, ou etapismo. 
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modo a implantar as ideias de Gramsci, como pluralismo das esquerdas, democracia radical e 

sociedade civil. Para o general, por meio de partidos políticos de esquerda (sobretudo o PT, 

por sua intelectualidade orgânica), ONGs e universidades, o projeto de hegemonia da 

esquerda teria ganhado peso e já apresentaria como resultados em 2002 a neutralização dos 

aparelhos de hegemonia burguesa, a ampliação do Estado e a superação do senso comum. 

Em outras palavras, para Coutinho (2002), neutralizar os aparelhos de hegemonia 

burguesa significaria o enfraquecimento, o esvaziamento, o constrangimento e a eliminação 

de organizações como Judiciário, Congresso, Forças Armadas, aparelho policial, Igreja 

Católica e sistema econômico capitalista. Ampliar o Estado seria, segundo Gramsci, na versão 

deturpada do general, fazer com que este aparato seja absorvido pela sociedade civil antes da 

tomada do poder, e isso estaria dando-se, sobretudo, por meio da cessão das funções do 

Estado a organizações. Nessa ampliação do Estado, estariam instituições como as ONGs, alvo 

de suas críticas porque exigiriam que o debate para projetos sociais e obras públicas, por 

exemplo, seja ampliado para a população, fazendo com que os governantes sejam controlados 

por tais organismos. 

Por fim, na visão do general, superar o senso comum seria um instrumento da 

nova estratégia da ação revolucionária, subvertendo os valores compartilhados pela 

comunidade, de modo que haja uma “reforma intelectual e moral” da sociedade por meio de 

transformações nas formas de agir, pensar e sentir dos indivíduos (COUTINHO, 2002, p. 67).  

De acordo com o general, algumas transições já teriam sido feitas, como a mudança dos 

conceitos de livre opinião para “politicamente correto” e de sociedade nacional para 

“sociedade civil”; o revisionismo marxista da história em lugar da “História Pátria oficial”; e 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo em lugar da “família estável e célula básica da 

sociedade” (COUTINHO, 2002, p. 69). Segundo a lógica argumentativa do autor, isso 

desaguaria justamente na fundação de uma ordem global sem classes, em que as hierarquias 

seriam dissolvidas e a “tirania do politicamente correto” reinaria. 

Além de poder existir uma relação entre a ascensão da extrema direita no Brasil e, 

na mesma época, essa obra ter-se tornado uma referência em grande parte dos setores civis e 

militares direitistas (FREIXO; MONTEIRO JÚNIOR, 2019), as teses de Coutinho têm 

influenciado os discursos e as ações do núcleo militar do governo Bolsonaro, composto 

particularmente pelos generais Augusto Heleno, Eduardo Villas Bôas e Hamilton Mourão. 

Como as falas sobre “marxismo cultural” são recorrentes na voz de oficiais da reserva, a 

maior possibilidade é que essa perspectiva tenha sido inserida nos cursos de formação das 

escolas militares, como a ESG, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAM) e a Escola 
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de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) (PINTO, E., 2019). Destaca-se que estas 

instituições são fundamentais na socialização dos novos militares e no compartilhamento de 

valores do grupo, bem como a educação militar não é acessada pelos governos civis e 

permanece desconhecida em todas as suas nuances (FREIXO, 2020). 

Jair Bolsonaro, em um governo dominado por militares, usa o mesmo sentido do 

general Coutinho do que seria a libertação do socialismo no Brasil, isto é, desconstruir aquilo 

que a ditadura do “politicamente correto” estaria fazendo: minando a família e as tradições da 

civilização cristã-ocidental e estimulando minorias a acirrar a luta de classes. Um outro ponto 

de assimilação das suas ideias é que o Estado de bem-estar social da socialdemocracia seria 

ele mesmo o próprio socialismo, sendo necessário um governo pequeno e uma economia 

forte, que vai ao encontro das posições do ministro Paulo Guedes. Nesse ponto entre Estado e 

mercado, Coutinho difere-se da Alt-right, na medida em que, para ele, a globalização e as 

medidas neoliberais são positivas, ao passo que o grupo estadunidense defende o 

antiglobalismo e o Estado mínimo, algo coadunado por Ernesto Araújo, diplomata direitista e 

ex-chanceler de Bolsonaro (PINTO, E., 2019). 

O general, apesar de algumas diferenças pontuais, compartilha de um imaginário 

muito parecido com o da extrema direita dos Estados Unidos, porém faz mais do que isso e 

apresenta uma releitura que insere à guerra revolucionária as concepções da guerra de 4ª 

geração28. Nessa interpretação, a luta contra o comunismo remete àquela do passado: nos anos 

de 1960, a teoria da guerra revolucionária unificou os militares, enquanto que, hoje, o corpus 

doutrinário de Coutinho uniu as Forças Armadas contra o velho inimigo que impediria a 

coesão nacional e o curso de um projeto de país. Ideologicamente, as teses do “marxismo 

cultural” deram unidade às Forças Armadas e reafirmaram um inimigo interno (e externo), 

enquanto que, economicamente, “o mercado (sem ideologias) seria a instituição mais 

eficiente, no plano tático, para reconstruir o projeto de nação.” (PINTO, E., 2019, p. 15). 

Complementar à essa narrativa do “marxismo cultural”, os canais midiáticos e as 

instituições de ensino seriam os principais alvos da estratégia comunista, fazendo com que 

houvesse uma reengenharia dos indivíduos, de maneira a ser assimilado por todos o “código 

universal de ética” da Escola de Frankfurt, conforme defende Claudio Grass (2016), em um 

artigo para o Instituto Mises Brasil em maio de 2016. O autor expõe que a educação e a mídia, 

                                                             
28 “O termo de guerra de 4º geração (que depois foi denominada de guerra híbrida) que deveria ter como objetivo 

obter vantagens com as mudanças políticas, sociais, econômicas e tecnológicas em virtude do aumento da 

complexidade com adversários não estatais (terroristas, grupos revolucionários, etc.). Não por acaso William 

Lind afirmou que um dos principais perigos para os Estados Unidos no âmbito da guerra de 4ª geração é a 

ideologia do multiculturalismo.” (PINTO, E., 2019, p. 7). 
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para os frankfurtianos, deveriam ser controladas pela “ideologia da Escola” para que o 

pensamento crítico seja neutralizado, que todos possam agir de forma obediente e que seja 

aniquilada a individualidade. Tal estratégia estaria sendo bem-sucedida, na medida em que a 

educação seria controlada pelo Estado e que as crianças e os jovens não teriam questionado as 

políticas coletivistas do governo do PT, ou, quando se revoltariam, seria para pedirem mais 

políticas coletivistas. 

Em outro artigo do Instituto Mises Brasil, Julian Adorney, em abril de 2019, 

defendeu que o “politicamente correto” marginalizaria ideias, restringindo o direito humano 

básico de expressar livremente os seus pensamentos, algo inerente à natureza humana e ao 

progresso da sociedade. A justificativa é que o “politicamente correto” seria uma ferramenta 

de controle criada para legitimar a censura, estimular o não debate de diferentes ideias e 

fomentar o pensamento de manada, a fim de que os indivíduos sejam uniformizados. Na sua 

argumentação, sempre existiram, na história da humanidade, diferentes formas de pensar e a 

civilização teria evoluído por meio da tolerância, característica que teria sido coroada pelo 

liberalismo, mas que seria negligenciada por defensores de “ideologias totalitárias”, como 

nazistas e comunistas. 

Nota-se que existe uma narrativa que desemboca no anticomunismo “tradicional”, 

dentro de uma noção “admirável mundo novo” de que o comunismo cria uma horda de 

indivíduos padronizados (como em um processo fordista) que não têm capacidade para pensar 

e agir por si só. Rejeitando os princípios liberais, o “politicamente correto” entra, aqui, como 

uma chave explicativa do enredo do “marxismo cultural” porque serviria como um 

mecanismo de controle, de modo a inibir a manifestação de pensamento de grupos da direita e 

das suas variantes. A extrema direita, assim, propaga uma espécie de histeria baseada em um 

inimigo invisível e cria uma sensação de que o seu grupo estaria sendo perseguido e acuado. 

Dentro dessa lógica argumentativa, o “marxismo cultural” seria uma arma eficiente dos novos 

comunistas para silenciar setores de oposição, criar indivíduos homogêneos e desconectados 

de valores e preparar o terreno para a implantação de uma sociedade sem classes, sem 

liberdade e sem individualidade – como no roteiro do filme Red Nightmare. 

Uma direita unida em uma grande frente de (neo)liberais e (neo)conservadores, 

sob uma visão religiosa de mundo, mais uma vez, apela para o rótulo de “comunista” para 

deslegitimar medidas que avançam na proteção dos trabalhadores e, atualmente, das minorias 

historicamente oprimidas. Se, de um lado, existem a vitimização da própria direita por não 

estar no comando (de 2003 a 2015) e a manipulação de brasileiros que se veem cada vez mais 

ressentidos pelas políticas agressivas do neoliberalismo e se identificaram com uma figura 
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autoritária e messiânica; de outro, existe uma clara instrumentalização do “marxismo 

cultural”, isto é, de um elemento do anticomunismo “novo”, para desgastar avanços da agenda 

progressista, em geral, e da imagem do PT e das suas iniciativas de cunho popular, em 

particular. As narrativas vão desde Foro de São Paulo29 liderado por Lula, passando por 

“ideologia de gênero” até distribuição de “kit gay” e “mamadeira de piroca”30 nas escolas – 

todos reconhecidos pelo grupo como uma estratégia de infiltração comunista nas instituições e 

destruição dos valores tradicionais. 

A partir da ascensão de Lula à Presidência, as teses sobre o “marxismo cultural” 

começaram a ter maior repercussão, sobretudo com o apoio das mídias tradicionais, como 

Folha de São Paulo, Veja e O Globo, que publicam textos de ativistas e ideólogos direitistas, 

mas é especialmente após as Jornadas de Junho, em 2013, que essa teoria vai ressoar como 

nociva ao jogo democrático no país. Os traumas vividos a partir desse período, com o tumulto 

da não aceitação dos resultados das urnas por Aécio Neves, a deposição da presidenta Dilma e 

as reformas de Michel Temer, vão somar-se ao crescimento exponencial do acesso à internet e 

dos canais de direita. Todos esses eventos são respaldados pelo resgaste do imaginário 

anticomunista, engendrado pelas novas e tradicionais mídias, as quais contribuíram para a 

criação e a difusão ampla de notícias falsas e desinformações relacionadas ao “marxismo 

cultural”. 

Assim como foi desde a Revolução Russa e particularmente em momentos de 

definição do rumo nacional, como no governo de Goulart e mesmo no fim do governo de 

Vargas, a imprensa hegemônica teve papel central na difusão da ideia do comunismo como 

ameaça. A narrativa em torno da defesa da democracia, da família e do Ocidente contra os 

“subversivos” e o seu comportamento corrupto já marcava um discurso evidenciado no 

desgaste dos governos petistas. Deve ser destacado ainda que, especialmente nos anos 

anteriores ao Golpe de 1964 e no golpe contra Dilma, os grandes veículos de imprensa se 

                                                             
29 Segundo Denis Rosenfield (2013, s. p.), escrevendo para o Instituto Millenium, o Foro de São Paulo seria uma 

“[...] entidade esquerdista latino-americana, que se caracteriza pelo seu apreço a toda política liberticida, em 

nome, pasmem, de uma nova ‘democracia’. Gostam mesmo é de uma ‘boa’ ditadura. Os representantes 

ideológicos do passado procuram se travestir de um manto politicamente aceitável, ferramenta para enganar os 

incautos.” Em uma posição de esquerda, “O Foro de São Paulo é uma organização formada por partidos e 

movimentos de esquerda latino-americanos e caribenhos, identificados com um posicionamento antineoliberal 

e anti-imperialista e em favor da integração econômica, social, política e cultural da América Latina e Caribe. 

É uma ‘grande família’ da qual fazem parte diversas correntes político-ideológicas, ou ‘famílias’, da esquerda 

latino-americana.” (MELO, 2016, p. 7). 
30 A “mamadeira de piroca” foi divulgada como parte de um suposto “kit gay”, que teria sido distribuído em 

creches e escolas durante a gestão de Fernando Haddad no Ministério da Educação e da Cultura. A falsa notícia 

surgiu com uma publicação no dia 25 de setembro de 2018, no Facebook, em que o autor do vídeo apresenta 

“[...] uma mamadeira com bico de borracha em formato de pênis” que o filho teria recebido na creche (LEITE, 

2019, p. 133). 
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articularam, isto é, a relação entre eles não era mais informal, uma vez que controlavam o que 

seria noticiado ou não e, sobretudo na deposição de 2016, a corrupção viria a se tornar uma 

palavra de força, sendo compreendido o seu valor no jogo político e o seu emprego consciente 

nos noticiários (MORETZSOHN, 2016). 

Nessa conjuntura, a eleição de Bolsonaro e a composição do seu governo têm 

deixado mais transparentes os efeitos do uso de estratégias que a extrema direita 

costumeiramente atribui às esquerdas é, na verdade, da própria extrema direita, a qual tem 

como modus operandi o “[...] o uso de técnicas de penetração cultural nos meios de 

comunicação de massa para difundir a ideia de que há um núcleo conspiratório ‘marxista 

cultural’, de forma semelhante à conspiração ‘judaico-bolchevique’ do passado.” (SECCO, 

2019, s. p.). Nesse sentido, para o novo anticomunismo, a fim de se evitar que “o Brasil se 

torne uma Venezuela”, o PT precisaria ser afastado da máquina pública, da mídia e das 

instituições de ensino, os quais estariam sendo alvos das suas atuações mais perversas. 

Observa-se que a estratégia é simplesmente fazer o que se aponta como a 

“estratégia comunista”: neutralizar o inimigo por meio da infiltração de ideias. O que está por 

trás disso não é somente a franca crença de que existe uma “conspiração marxista cultural” no 

mundo, mas a legitimação de medidas neoliberais mais agressivas, como redução de direitos 

trabalhistas, reforma na previdência e desmonte da educação e saúde públicas. Em nome disso 

e em termos gerais, está a redução de um Estado que estaria inchado devido às “tendências 

totalitárias da esquerda”, que sempre buscaria ampliar o seu poder, reduzir as atuações 

individuais e interferir na vida privada. Em vocábulo preciso, o anticomunismo continua a 

atuar em torno de um mito fundador, que é a dominação mundial comunista, sendo um traço 

comum entre (neo)liberalismo e conservadorismo e um elemento central nas guerras culturais 

contemporâneas.
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CAPÍTULO III 

 

COMUNISTA: POR BAIXO DA MÁSCARA, 

EXISTE UMA IDEIA QUE NÃO MORRE 

 

[...] uma agitação de superfície, as ondas que as marés 

elevam em seu poderoso movimento. Uma história com 

oscilações breves, rápidas, nervosas. Ultra-sensível por 

definição, o menor passo põe em alerta todos os seus 

instrumentos de medida. Mas que, sendo assim, é a mais 

apaixonante, a mais rica em humanidade, a mais 

perigosa também. (BRAUDEL, 1992, p. 14). 

 

 

 

Este capítulo se propõe a refletir sobre os (inter)ciclos anticomunistas mais 

recentes, desde as permanências do imaginário até as formas mais específicas do 

anticomunismo no século XXI. São discutidas questões como os resquícios da ditadura que 

não foram sanados, a retomada do controle do Estado por forças visceralmente 

anticomunistas, o “marxismo cultural” e a “ideologia de gênero” na perspectiva do 

anticomunismo do evangelismo conservador. A noção que se estende ao longo do capítulo é a 

de que o imaginário anticomunista no Brasil deste século é permeado por uma lógica de que 

os comunistas estariam, gradualmente, construindo uma hegemonia na sociedade e se 

apossando das instituições do Estado e que, portanto, seria necessário um “salvador da pátria” 

que reestabelecesse a ordem das coisas. Em outras palavras, o comunismo, para o 

anticomunista “moderno”, apenas teria se escondido atrás de uma máscara e mudado a sua 

estratégia de tomada do poder, mas os seus ideais de dominação mundial não teriam perecido 

junto com a antiga União Soviética. 

 

 

3.1 Fragmentos de uma ditadura: dos traumas da violência anticomunista ao 

(re)aparelhamento do Estado 

 

O não acerto de contas com o passado e a permanência de heranças do período 

ditatorial são pontos que podem ser levados em consideração para interpretar a ampliação do 

discurso anticomunista atual. Celia de Paula e Fernando Vieira (2020) explicam, seguindo os 

estudos de Simone Pinto (2006), que, a fim de se efetivar a reconciliação no seio social, 

amenizando, portanto, os traumas em decorrência de violências políticas, é necessário que 
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existam respostas às violações, facilitação da reconciliação e garantia de solidificação 

democrática. Nesse sentido, memória, verdade, justiça, implementação de reformas 

institucionais e reparação são os pilares nesse processo (PAULA; VIEIRA, 2020), 

constituindo aquilo que é chamado de “dever de memória”, isto é, ressignificar a memória por 

interferência de mecanismos que realoquem o “herói”, praticando a justiça com as vítimas, a 

verdade e a penalização dos envolvidos nas atividades criminosas (CAMARGO; MORAES; 

ROSA, 2020, p. 82).  

Na América Latina, o modelo mais comum de justiça transicional foi o estímulo a 

práticas institucionais de investigação, como comissões de inquérito, de verdade e de 

reconciliação, muito embora tenha tido poucos resultados, sobretudo em razão de entraves 

políticos, financeiros e institucionais e de resguardo aos agentes envolvidos nos crimes de 

Estado, geralmente figuras “ilustres” e ainda vivas. No Brasil, houve tanto a implementação 

da Lei da Anistia, em 1979, quanto a criação tardia da Comissão Nacional da Verdade (CNV), 

após Lula, em 2010, organizar o grupo de trabalho responsável por idealizar a Comissão, que 

seria criada em 2011, no governo Dilma, e atuaria de 16 de maio de 2012 a 10 de dezembro 

de 2014. A Lei da Anistia, mesmo que tenha aberto espaço para que os exilados voltassem ao 

país sem risco de sofrerem novas violências, não deu conta de responsabilizar os civis e, 

particularmente, os militares envolvidos nas violações, ao passo que a CNV foi tratada pelos 

setores militares como revanchismo e causou desconforto no meio militar (CAMARGO; 

MORAES; ROSA, 2020).  

Não ter havido justiça, implementação de reformas institucionais profundas e 

reparação das vítimas e de seus familiares evidencia que memória e verdade sobre a ditadura 

foram negligenciadas, mas, mais do que isso, viraram objeto de disputa e de narrativa. Essa 

postura, além de deixar em aberto uma ferida histórica, não trabalha para arrefecer no 

imaginário social os mais de cem anos de construção do comunista como inimigo, como 

“perigoso”, “vil” e “violento”. Continua-se, portanto, a ser alimentada a crença de que os 

militares salvaram o Brasil do comunismo por meio da “Revolução de 64”, à medida que se 

fortalece o discurso de que o perigo vermelho pairaria sobre os brasileiros na figura do Partido 

dos Trabalhadores (CAMARGO; MORAES; ROSA, 2020).  

É comum, por exemplo, a associação feita entre a ex-presidenta Dilma e as suas 

atividades de guerrilha no período militar, omitindo a sua trajetória política, acadêmica e 

pessoal, ao mesmo tempo que se sinaliza o desprezo pelas violências que ela sofreu sob a 

guarda dos militares. Um dos exemplos mais explícitos que se pode trazer é a justificativa do 

voto a favor do seu impeachment feita por Bolsonaro, vinculado na época ao Partido Social 
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Cristão (PSC). Nesse momento, o então deputado federal emitiu uma fala que é atravessada 

por inúmeros respingos anticomunistas. O parlamentar foi desde a afirmação de que o seu 

voto seria para fazer frente ao comunismo, passando por uma exaltação das forças militares 

até a homenagem ao coronel do Exército que comandou o Destacamento de Operações de 

Informação (DOI) e o Centro de Operações de Defesa Interna (CODI), conjunto conhecido 

como DOI-CODI, quando Dilma esteve presa e foi torturada (BOLSONARO..., 2019). Nas 

palavras de Bolsonaro (2019): 

 

Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história 

nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente 

Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela 

inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, 

pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias, pelas 

nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o 

meu voto é sim! 

 

Ao que interessa diretamente à esta pesquisa, observa-se que as relações expostas 

pelo à época deputado estimulam a memória e fazem contraste à política de hoje, em uma 

tentativa de se construir uma teia discursiva objetivando evidenciar uma ponte entre o passado 

e o presente. O primeiro ponto é quando se faz a comparação entre o que seriam duas derrotas 

(em 1964 e em 2016), ignorando as diferentes tradições de esquerda existentes. Nota-se uma 

insinuação na tentativa de associar o PT à esquerda armada dos anos de 1960 e 1970. Esse 

episódio é marcante nas memórias comunista e anticomunista, uma vez que representou a 

tacada final da desarticulação das esquerdas no país e a vitória dos militares. 

O primeiro ponto desencadeia o segundo, que é a exaltação da memória, com a 

rememoração do “Exército de Caxias” e a glorificação das Forças Armadas, instituição de 

tradicional envergadura anticomunista. Nessa linha, há a homenagem ao coronel Ustra, 

considerado culpado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2008, por tortura e sequestro 

executados na ditadura, mas sem punição ou pagamento de indenização às vítimas 

(CHRISTOFOLETTI, 2008). Em 2013, em um depoimento à CNV, o militar reformado 

declarou que cumpriu as “ordens legais” do Exército e do presidente da República para 

combater as “organizações terroristas”, quais sejam, as organizações comunistas. 

Nas palavras de Ustra (2013, p. 5), se não fosse pelo combate ao comunismo, o 

Brasil seria um “Cubão” e estaria sob um regime antidemocrático, afirmando ainda que “[...] 

estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia. E os nossos inimigos, os 

terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos”. Essa 
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declaração de que os seus inimigos estão no poder é uma associação à então presidenta Dilma, 

que também foi acusada, no mesmo depoimento, de ter sido integrante de quatro 

“organizações terroristas” que teriam como objetivo final implantar a ditadura do proletariado 

e como objetivo intermediário “derrubar os militares” (USTRA, 2013, p. 5). 

Na defesa do ídolo de Bolsonaro, percebe-se que há uma forte crença, muito 

compartilhada no imaginário social anticomunista hoje, de que a democracia brasileira seria 

fruto da atuação dos militares, ou seja, as Forças Armadas teriam salvado o país de uma 

ditadura comunista. Toda essa argumentação apaga da história as violências cometidas pelo 

Estado militar contra setores da esquerda, mantém no imaginário o comunismo como inimigo 

e ainda associa o governo petista às atividades comunistas. Ou seja, os traumas da ditadura 

não foram superados e o “dever da memória” foi tratado com indiligência, fazendo com que 

ainda se relacionem os militares a um heroísmo, ao passo que os membros da esquerda, ou 

“os comunistas”, continuam a ser hostilizados e culpabilizados pelas atribulações do país. 

Essa constatação é reafirmada quando se olham os eventos que marcaram, em 

2021, os 57 anos do “31 de Março”, data que consagra o início do golpe civil-militar de 1964. 

No dia 30 de março de 2021, em meio ao maior pico da pandemia de COVID-19 no país, a 

seis trocas ministeriais e à demissão dos três comandantes das Forças Armadas1, o ministro da 

Defesa general Walter Braga Netto, no seu segundo dia de cargo, publicou uma ordem de 

serviço para celebrar o aniversário da “intervenção” de 1964. A justificativa para isso seria de 

que, diante do avanço de ideologias totalitárias e das instabilidades políticas, sociais e 

econômicas, “havia ameaça real à paz e à democracia” e as Forças Armadas teriam assumido 

“a responsabilidade de pacificar o País” (BRASIL, 2021, s. p.). Assim, entendendo o 

“movimento de 1964” como parte da história brasileira, a sua celebração deveria acontecer. 

Observa-se, na ordem, a tentativa de enobrecer o legado militar na ditadura, assim como 

preservar na memória a narrativa de que as Forças Armadas teriam livrado o país do avanço 

comunista. 

                                                             
1 Em entrevista à Revista Veja, no dia 19 de agosto de 2021, diante de ameaças de ruptura institucional 

provocadas por Jair Bolsonaro e pela sua base apoiadora, o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública do 

governo de Michel Temer, Raul Jungmann, afirmou que a demissão foi motivada porque os três chefes das 

Forças Armadas não endossaram os enfrentamentos de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao 

Congresso Nacional e aos governadores. Segundo ele, sempre que o presidente se sente ameaçado, constrange 

as instituições militares a se alinharem aos seus posicionamentos, portanto teria sido o respeito à Constituição 

por parte dos três chefes a principal motivação das demissões. Nas suas palavras, “Ele [Jair Bolsonaro] chamou 

um comandante militar e perguntou se os jatos Gripen estavam operacionais. Com a resposta positiva, 

determinou que sobrevoassem o STF acima da velocidade do som para estourar os vidros do prédio. Bolsonaro 

mandou fazer isso, tenho um depoimento em relação a isso. Ao confrontá-lo com o absurdo de ações desse 

tipo, eles foram demitidos.” 
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Em matéria publicada em 31 de março de 2021, O Estado de São Paulo assinalou 

a ocorrência de atos comemorativos da data em várias capitais brasileiras, embora sem grande 

repercussão. Em linhas gerais, as manifestações, esvaziadas, pediram por uma “intervenção 

militar com Bolsonaro no poder”, reverenciaram os militares de 1964 e se posicionaram 

contra o comunismo, inclusive pedindo a sua criminalização (SARTORI et al., 2021), indo ao 

encontro do PL 5.358 do deputado federal Eduardo Bolsonaro, de 2016, para criminalizar a 

“apologia ao comunismo”, que, no momento, aguarda designação de novo relator ou relatora2. 

Nesse contexto, percebe-se, nessa ala mais radical, que o imaginário é transpassado por 

representações anticomunistas inerentes à Guerra Fria, um apelo aos gritos de ordem militar e 

um combate a um inimigo que não necessariamente está nos moldes do século XXI, mas 

estereotipado nos revolucionários da esquerda latino-americana da década de 1960. Além, 

claro, do nítido caráter antidemocrático de buscar penalizar judicialmente indivíduos que se 

identificam como de esquerda. 

Um terceiro ponto a ser trazido para reflexão a partir da fala de Bolsonaro na 

votação pelo impeachment é a construção da dialética entre comunismo e liberdade, uma 

retórica que é filha não só da Guerra Fria, mas dos neoliberais e conservadores, como Hayek 

em O caminho da servidão, e que ainda ecoa nas narrativas anticomunistas. Se, nas ondas 

anteriores, já havia a projeção de que os regimes comunistas eram contrários à democracia, 

imersos em pobreza e violências de Estado, ainda que fosse, por vezes, difícil questionar a sua 

prosperidade econômica e, menos ainda, determinar como seria o seu futuro, atualmente 

vincula-se comunismo a países “fracassados”, “antidemocráticos”, “pobres”, que serviriam de 

exemplo para o que o Brasil não gostaria de ser, como Venezuela e Cuba. Nas mobilizações 

de 2013 até o golpe de Dilma, foi muito incidente, por exemplo, o jargão “Vai pra Cuba!”, em 

uma referência a que os “esquerdistas” fossem para a Ilha experimentar o que seria de fato o 

regime comunista: o caminho da servidão. 

Não menos importante é o jargão contemporâneo utilizado pela extrema direita “O 

Brasil vai virar uma Venezuela”, direcionando a representação de um país caótico e sem 

liberdade, devido à “implantação do comunismo”. Sobre essa questão-chave, Viktor Chagas, 

Michelle Modesto e Dandara Magalhães (2019) analisaram 11.118 mensagens de 158 grupos 

pró-Bolsonaro no WhatsApp, de 22 de junho a 28 de novembro de 2018, dando maior foco à 

mobilização dos seus eleitores em torno desse jargão em específico e tentando compreender a 

sociabilidade política do círculo. Os autores concluíram que as mensagens enviadas 

                                                             
2 A última relatora foi a deputada Caroline de Toni (PSL/SC), que deixou de integrar a Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania em 3 de fevereiro de 2020. 
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relacionavam a crise venezuelana aos mandatos do PT e eram utilizadas de forma estratégica 

a fim de ativar um método de campanha que funcionou a partir de uma “retórica do medo”. 

A pesquisa dos autores apontou que os artefatos culturais utilizados no formato de 

meme, isto é, “O Brasil vai virar uma Venezuela”, foram intensificados durante as disputas 

eleitorais; que o fim angariado com o uso desse artefato foi associar o PT ao fracasso da 

Venezuela; e que, por meio de estímulos emocionais, esse “meme” incentivava a mobilização 

daqueles frustrados com as políticas dos governos petistas. Foram pensados cinco 

enquadramentos (Contraponto, Diferenças Ideológicas, Eixo do Mal, Fundo do Poço e 

Liberdade para os Venezuelanos3), em que foram alocadas as 20 categorias4 que coincidem 

com as ideias-força desse meme. 

O que se percebeu é que os enquadramentos mais vinculados à disseminação do 

que seria o regime comunista e a superioridade do liberalismo (Fundo do Poço e Diferenças 

Ideológicas) estiveram mais presentes no início da campanha. No acirramento das eleições, já 

estiveram mais presentes os enquadramentos Eixo do Mal e Contraponto, os quais faziam 

relações mais contundentes do PT ao regime venezuelano, colocando em evidência temas 

como “perigo do comunismo”, “ditaduras da esquerda”, “médicos do programa Mais 

Médicos5 serem espiões cubanos” e “comunistas serem ateus”. 

                                                             
3 “Contraponto: a Venezuela é apresentada como exemplo negativo, cenário que deve ser evitado a todo custo, e 

a solução para isso seria tirar o PT do poder. Diferenças Ideológicas: aqui, a Venezuela surge como um país 

comunista, bolivariano, cujo regime está fadado ao fracasso. Eixo do Mal: junto com outros países e com a 

‘quadrilha’ do PT, a Venezuela integra um eixo do mal, contra o qual os brasileiros devem lutar. Fundo do 

Poço: a crise venezuelana representa o fundo do poço a que podemos chegar, as imagens são fortes, e a crise 

humanitária é severa, levando os venezuelanos a um estado de caos e sofrimento. Liberdade para a Venezuela: 

apesar de seu governo, os venezuelanos são um povo bom e devem ser redimidos.” (CHAGAS; MODESTO; 

MAGALHÃES, 2019, p. 11). 
4 “[...] as 20 categorias foram agrupadas em 5 diferentes enquadramentos a respeito da Venezuela. Este 

agrupamento se deu por critério de redução e proximidade. Assim, categorias como Anti-PT, Atentado a 

Bolsonaro, Campanha Negativa, Ditadura na Venezuela, Fraude nas Eleições, Perigo do Comunismo, 

Programa Mais Médicos, Relações com EUA, e Temas Morais e Religiosos foram aglutinados no 

enquadramento Eixo do Mal. E temas como Crise na Venezuela, Riquezas Naturais da Venezuela e 

Venezuelanos Estão Sofrendo foram somados ao enquadramento Fundo do Poço. Categoria mais distante dos 

demais temas, Liberdade para os Venezuelanos, foi convertida sozinha em enquadramento. Operação 

semelhante ocorre com as duas categorias Ditaduras de Esquerda e Aula de Liberalismo, que, juntas, 

conformaram o enquadramento Diferenças Ideológicas.” (CHAGAS; MODESTO; MAGALHÃES, 2019, p. 9). 
5 O Programa Mais Médicos foi lançado em julho de 2013 e visava cooptar médicos intercambistas para atender 

no serviço médico público e ampliar o número de vagas nos cursos de Medicina. O Programa buscava 

responder às obrigações dispostas na Constituição de 1988 sobre a prestação de serviços públicos de saúde à 

população, de modo a sanar as deficiências da Assistência Básica em regiões vulneráveis, investir em 

instalações físicas hospitalares e aprimorar o Sistema Único de Saúde. Essa política pública, muito embora 

avaliada positivamente em 2017 pelo Tribunal de Contas da União, foi atacada desde o seu início por setores 

conservadores, tais como a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e congressistas, 

como os então deputados Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta. A justificativa se assentava especialmente 

no que diz respeito à inconstitucionalidade do Programa e à vinda de médicos cubanos, sob os pretextos de que 

estes profissionais não passariam pelo exame REVALIDA, estariam trabalhando em situação de escravidão, 

enviariam parte dos recursos para o regime castrista e haveria um alto número de “agentes” de Cuba no Brasil. 

Este último argumento advém de Bolsonaro, ainda em 2013, fazendo uma relação entre a inserção de ideias 
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Segundo os resultados dessa pesquisa, um dos fatores que teriam levado a esse 

uso é a Venezuela ser um dos últimos governos de tendência de esquerda “revolucionária” na 

América Latina, fazendo com que o setor liberal-conservador brasileiro queira evitar qualquer 

iniciativa no mesmo sentido no Brasil por meio de uma crônica do medo que relaciona o PT 

ao país vizinho. Os autores também destacam que, por mais que haja um maior uso desse 

artefato após 2013, quando há uma aproximação mais profunda entre as crises dos dois países, 

e nas eleições de 2018, é ainda no segundo turno das eleições de 2002 que José Serra, 

oponente de Lula, lança à mão esse argumento. Serra afirmou que a posição radical à 

esquerda de Lula poderia levar o Brasil a viver o mesmo que a Venezuela estaria passando 

naquele momento, marcado por greves gerais e pela tentativa de golpe contra Hugo Chávez. 

Essa busca contínua por desarticular qualquer organização, movimento e 

iniciativa de esquerda, desdobrando-se em movimentos extremos da direita, se aproxima da 

intenção de deixar no esquecimento a tradição das esquerdas latino-americanas. Nesse 

sentido, o Foro de São Paulo, muito difundido na propaganda anticomunista como uma 

instituição de cunho revolucionário, foi resultado, na verdade, de um esforço das esquerdas do 

continente em resistir às investidas neoliberais e à perda de espaço na disputa política, no 

início da década de 1990 (MELO, 2016). O Foro, entretanto, é constantemente relacionado a 

1) uma suposta articulação comunista para tomar o poder na região e instaurar ditaduras e a 2) 

grupos como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), como é defendido 

pelo conservador Felipe Moura Brasil, em artigo publicado na Veja, em março de 2014, na 

esteira da crise econômico-política e de ano eleitoral. 

Na publicação, o então blogueiro da revista identifica o Foro de São Paulo como 

“o maior inimigo do Brasil e do continente nas últimas décadas” e que deveria ser 

reconhecido pelos “homens de bem” do país (BRASIL, 2014, s. p.). Felipe Moura Brasil 

(2014), baseando-se em Olavo de Carvalho, faz um apanhado geral dos eventos que teriam 

levado à formação da entidade, que teria surgido como uma organização secreta fundada por 

Lula e Fidel Castro, mas idealizada pelo primeiro. A partir do 112º Podcast Mises Brasil, 

Graça Salgueiro, anticomunista que pesquisa o Foro do São Paulo e integrante do Mídia Sem 

Máscara, também é referenciada no texto de Felipe Moura, mas para afirmar que Fidel teria 

convidado Lula para construir a instituição. Isso se explicaria porque, na sua visão, a Queda 

                                                                                                                                                                                              
estrangeiras no Brasil, as supostas intenções revolucionárias do Partido dos Trabalhadores e as hipóteses de 

investidas do Foro de São Paulo. Além disso, vistos os avanços das políticas de austeridade contra a saúde em 

2016 e as manifestações de Bolsonaro contrárias aos médicos cubanos em solo brasileiro, o Programa foi 

rompido em novembro de 2018, sendo substituído em novembro de 2019 pelo Programa Médicos pelo Brasil, 

sob direção do então ministro da Saúde, Mandetta (VIDIGAL; MOTTA, 2020). 
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do Muro de Berlim e o rompimento das relações de proteção entre Cuba e URSS teriam 

desequilibrado as iniciativas comunistas e seria necessária uma rearticulação. 

Na narrativa, existiria uma aliança, desde a origem, entre partidos políticos e 

demais organizações de esquerda da América Latina, como as FARC, o Exército de 

Libertação Nacional da Colômbia (ELN) e o Sendero Luminoso. O objetivo principal do Foro 

seria tomar o poder na região pelas vias democráticas e, assim, instaurar ditaduras comunistas, 

enquanto, concomitantemente, a própria democracia já estaria sendo solapada, uma vez que a 

intenção dos membros do Foro seria de ser uma espécie de Poder Executivo que aparelharia o 

Poder Legislativo e o Judiciário nos países do continente (BRASIL, 2014). Para Felipe Moura 

Brasil (2014), existiria uma administração que articularia, secretamente, os planos para cada 

um dos países da América Latina, como nas eleições presidenciais, de modo a orientar os 

passos para que a esquerda esteja e se mantenha no poder. Não seria à toa, segundo o 

blogueiro, que haveria 15 Estados latino-americanos com a esquerda na Presidência naquele 

momento. 

O anticomunismo brasileiro atual compreende o Foro de São Paulo como uma 

entidade antidemocrática, associada ao crime transnacional e veiculada, no Brasil, pelo 

Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, o autor afirma que, sob a proteção do PT, as FARC 

treinariam em guerrilha urbana tanto os militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) quanto o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital 

(PCC) (BRASIL, 2014). O que se chama atenção é que, nessa representação, há uma tentativa 

de se associarem o comunismo, a esquerda, o PT, às forças guerrilheiras do século passado e 

ao crime organizado, em uma busca de evidenciar uma ameaça real à democracia e à 

liberdade no Brasil, em particular, e na América Latina, em geral. 

Por um lado, ainda é interessante destacar que, em uma publicação de março de 

2017, em meio à repercussão do escândalo da Odebrecht, Salgueiro (2017) afirmou que os 

recursos financeiros do Foro seriam advindos desta empreiteira, que seguiria a cartilha 

leninista e estaria financiando as campanhas do PT e fazendo “doações” a governos de 

esquerda na América Latina, como Cuba, Venezuela, República Dominicana, Argentina, El 

Salvador, Equador e Colômbia. Por outro, não se poderia deixar de lado os ataques de 

Salgueiro (2008) e Carvalho (2007) à mídia, por ter sido, segundo eles, conivente para que a 

população, durante décadas, não tivesse conhecimento da existência da organização. 

No entanto convém ressaltar que grandes canais midiáticos também deram voz ao 

anticomunismo e às narrativas sobre o Foro de São Paulo. Reinaldo Azevedo (2007), por 

exemplo, em 2007, teve um amplo espaço na Veja para afirmar que haveria uma relação Foro-
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FARC-PT e para explicar a suposta posição gramsciana e “totalitária” do petismo, ao mesmo 

tempo que se defendia dos ataques de que ele e Olavo de Carvalho seriam “malucos” por 

denunciarem a real existência da organização. Essa narrativa conspiratória que relaciona não 

somente Foro-FARC-PT, mas que também insere outros movimentos sociais, como o MST, 

desemboca no governo Bolsonaro como uma espécie de “ideologia oficial”.  

Essas teorias conspiratórias sobre organizações esquerdistas que estariam 

cobrindo a América Latina têm um apêndice que dá respaldo às narrativas de Bolsonaro, que 

é a noção de “globalismo”, ou “nova ordem mundial”, termo difundido pelo estadunidense Pat 

Robertson, evangélico e apresentador de TV, por meio do seu livro The new world order. 

Essa teoria da conspiração surgiu nos Estados Unidos canalizando a ideia de que organizações 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e o FMI, e as famílias ricas do mundo fariam parte de um grupo que 

controlaria o governo dos EUA. Nesse imaginário anticomunista, esse grupo teria como 

objetivo 1) transferir o poder econômico do Ocidente para a China; 2) destruir os valores 

cristãos; e 3) instaurar uma ditadura comunista em âmbito global, que seria a personificação 

do próprio anticristo (CAMARGO; MORAES; ROSA, 2020). 

A noção de “globalismo” atuaria como um apêndice das teses sobre o “marxismo 

cultural”, potencializa-se via marketing político e serve como um instrumento para 

desacreditar a esquerda e as instituições, como organizações internacionais, ONGs e aquelas 

vinculadas à Justiça, como o Supremo Tribunal Federal. O embate pela memória que se 

acentua no governo Bolsonaro, a fim de omitir fatos da ditadura e (des)construir a memória 

pós-64, é uma estratégia política que visa “[...] mobilizar o sentimento de vitimização na 

sociedade e a construção de um inimigo a ser combatido, materializado em seus adversários 

políticos de esquerda.” (CAMARGO; MORAES; ROSA, 2020, p. 80). Isso acontece por meio 

de narrativas, como “globalismo”, “marxismo cultural” e “ideologia de gênero”, que 

estimulam um estado de irrealidade em que, ao fim e ao cabo, toda a verdade vem do líder e 

de seus seguidores ao mesmo tempo que as instituições são descredibilizadas. 

No Brasil, Olavo de Carvalho tem sido o grande difusor dessa representação 

desde os anos de 1990, com inúmeros textos sobre o tema publicados na grande mídia ao 

longo das últimas duas décadas. Em uma publicação em maio de 2003 para O Globo, 

Carvalho afirma que existe um governo global, chamado por ele de “Império”, que seria 

resultado de “[...] uma aliança das velhas potências europeias com a revolução islâmica e o 

movimento esquerdista mundial” e seria liderado pelos organismos internacionais, incluindo 

as ONGs. Na sua visão, estaria em curso uma guerra pelo poder mundial em que os Estados 
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Unidos não seriam os imperialistas, mas, sim, os oprimidos que estariam lutando contra o 

inimigo. Dentro da sua lógica, haveria um “Estado policial global” que mina as soberanias e 

tenta formar um Exército mundial, uniformizar em todos os países legislações de direitos 

humanos e de imigração e criar um “Código penal cultural” baseado no “politicamente 

correto”, conceito-chave da ideia de “marxismo cultural”. 

Carvalho, em um texto publicado em setembro de 2009 no Digesto Econômico, 

afirma que o “globalismo” seria um “processo revolucionário” ambicioso que “[...] abrange a 

mutação radical não só das estruturas de poder, mas da sociedade, da educação, da moral, e 

até das reações mais íntimas da alma humana. É um projeto civilizacional completo e sua 

demanda de poder é a mais alta e voraz que já se viu.” Essa narrativa olavista ganhou espaço 

no governo Bolsonaro, especialmente com a indicação de Ricardo Vélez-Rodríguez para o 

Ministério da Educação, depois substituído por Abraham Weintraub, ex-aluno de Carvalho e 

difusor das ideias do guru. Mas tão importante quanto o aparelhamento desta pasta é o 

aparelhamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE), deixado nas mãos de Ernesto 

Araújo, outro defensor do “antiglobalismo” e também seguidor de Olavo. 

O que se percebe é que as problemáticas em torno desse anticomunismo 

contemporâneo, naturalmente, transbordam as fronteiras do privado e se assentam como 

política de governo, criando um ponto de inflexão na história do Itamaraty e, como afirma 

Victor Ohana (2021), desconstruindo a política externa que vinha sendo alimentada desde a 

redemocratização. Isso porque o ex-chanceler, levando às últimas instâncias as suas posições 

ideológicas, trabalhou por uma agenda que colocou o Brasil como aliado automático do 

governo Trump, desgastou as relações com China e Argentina e isolou internacionalmente o 

país. Nesse sentido, para se compreender essa inflexão, recorrem-se a duas fontes primárias: o 

texto Chegou o comunavírus, publicado no blog Metapolítica 17: contra o globalismo; e o 

artigo Trump e o Ocidente, publicado em 2017, nos “Cadernos de Política Exterior”, revista 

editada pelo Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais (IPRI) do MRE, ambos escritos 

por Araújo.  

O então chanceler, um dos ministros que saíram do governo Bolsonaro na reforma 

ministerial de março de 2021, escreveu em abril de 2020 no seu blog: “O Coronavírus nos faz 

despertar novamente para o pesadelo comunista. Chegou o Comunavírus.” De acordo com 

Araújo (2020a), a publicação Vírus, de Slavoj Žižek, deixaria claras as intenções dos 

marxistas de que o “globalismo” seria uma substituição do socialismo enquanto uma etapa 

para se chegar ao comunismo e, nessa perspectiva, estaríamos então vivendo a transição para 

o comunismo. Em sua ótica, haveria uma apropriação da pandemia para avançar o plano 
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comunista de construir uma nova ordem mundial, subverter os valores e a democracia liberal 

e escravizar e extrair do indivíduo a sua espiritualidade. Em sua definição, 

 

A pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem 

nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de 

“solidariedade” encarregada de vigiar e punir. Um estado de exceção global 

permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração. 

Diante disso precisamos lutar pela saúde do corpo e pela saúde do espírito humano, 

contra o Coronavírus mas também contra o Comunavírus, que tenta aproveitar a 

oportunidade destrutiva aberta pelo primeiro, um parasita do parasita. (ARAÚJO, 

2020a, s. p.).  

 

Na leitura de Araújo (2020a), um mundo sem nações seria prerrogativa do 

comunismo, portanto a sugestão que Žižek teria dado de os países cederem o seu poder 

nacional à Organização Mundial da Saúde (OMS) em específico e a outras organizações em 

geral para coordenarem, globalmente, a pandemia seria um sinal evidente da articulação para 

“solidariedade comunista planetária”. Nessa narrativa, o filósofo esloveno defenderia a 

extinção do Estado e a centralização do poder em organismos internacionais, os quais “[...] 

permitiriam [...] o exercício totalitário sem um ente totalizante, um ultrapoder rígido mas 

difuso, exercício em nome da ‘solidariedade’ e portanto inatacável – pois quem ousaria 

posicionar-se contra a solidariedade?” (ARAÚJO, 2020a, s. p.). 

A solidariedade, aqui, seria uma palavra para amenizar a instauração de um estado 

de exceção comunista infinito, em um formato aperfeiçoado dos campos de concentração 

nazistas. A argumentação em torno disso é de que a solidariedade reivindicada na pandemia 

criaria uma condição de “vigiar e punir”6 baseada no politicamente correto, ou 

“sanitariamente correto” como ele atualiza, controlando a linguagem e o pensamento e, logo, 

destruindo a “dimensão espiritual do homem”. Nessa esteira, Žižek estaria visando não aos 

resultados da quarentena para conter o coronavírus, mas às possibilidades de se espalhar o 

“vírus ideológico” comunista, posto que os sujeitos, quarentenados, já estariam em situação 

de vulnerabilidade, sem trabalho e sem liberdade e ainda se tornariam reféns de um poder 

centralizado de caráter global. 

O ex-chanceler, chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-

19, em 18 de maio de 2021, rejeitou ter feito ataques à China no artigo, muito embora a 

própria expressão “comunavírus” tenha semente no “China virus”, termo este difundido, 

                                                             
6 Segundo Ernesto Araújo (2020a, s. p.), “[...] quando você compra a biopolítica do ‘fique em casa’ talvez esteja 

ajudando o narcotráfico.” O seu entendimento é de que há uma forte relação entre o crime organizado, o 

multilaterialismo antinacional, o esquema dos grandes ricos do mundo, o neomaoísmo e o covidismo, que ele 

define como “a histeria bipolítica e sua utilização como mecanismo de controle”. 



101 

 

segundo Mishal Reja (2021), pelo ex-presidente Trump. Essa noção de que a China estaria 

desencadeando uma “guerra química” e teria criado o vírus em laboratório, espalhando-o ao 

redor do mundo, como sugere Bolsonaro e afirma Paulo Guedes (COLETTA, 2021), faz uma 

recuperação metafórica de representações comuns ao imaginário social. Isso porque se 

aproxima da mitificação, já difundida durante a Revolução Russa, de que o comunismo é uma 

peste, uma doença que aflige o mundo e que deve ser combatida, além de trazer à tona os 

antigos temores do avanço do “Oriente” sobre o “Ocidente”.  

No seu artigo Trump e o Ocidente, de 2017, Araújo projeta Trump como o 

terapeuta junguiano7 responsável por revitalizar a espiritualidade do Ocidente8, que estaria 

sofrendo um esvaziamento simbólico, histórico e cultural. Os valores não seriam universais, 

mas específicos de cada nação, e o Ocidente, um conjunto de nações que comungariam de 

uma mesma cultura, história e fé, seria fruto de uma identidade e uma ancestralidade 

compartilhada – isto é, a civilização ocidental seria assim porque as nações que a compõe 

compartilhariam os mesmos arquétipos9. A busca do então presidente seria de recuperação 

dos mitos, dos heróis, de um passado compartilhado pelas nações ocidentais, visto que o 

inconsciente coletivo destas estaria sendo abatido pelo liberalismo tecnocrático e pelo 

“politicamente correto”. 

A rejeição ao passado, à ancestralidade, aos mitos, aos heróis, à família e à 

religião teria como marcador o Iluminismo, genitor de uma “tradição liberal e revolucionária” 

que seria vazia de sentido e de significado e que propugnaria uma rejeição a si mesma 

                                                             
7 Carl Jung é um grande nome da Psicologia do século XX e é muita conhecida a sua ruptura com o seu mestre 

Sigmund Freud. Um dos motivos é que Freud centrava os seus estudos na sexualidade e no inconsciente 

individual e era positivista, enquanto que Jung sugeria um olhar ao inconsciente coletivo também e à dimensão 

simbólica do homem, isto é, um trabalho que envolvia o passado compartilhado pela humanidade (JUNG, 

1969). Araújo (2017, p. 331) sustenta que, “[...] na psicologia junguiana, à diferença da freudiana, Deus existe, 

real e fundamentalmente”. Entretanto ressalta-se que Jung era ateu, como declarou em entrevista a John 

Freeman, em 1959, e a sua abordagem não era especificamente religiosa, mas no campo do onírico. 
8 Araújo (2017, p. 328) rejeita o conceito de Ocidente inerente à Guerra Fria e propõe a seguinte definição: “O 

Ocidente é um conjunto, certamente, mas não uma massa disforme, muito menos um agrupamento de estados 

baseado em algum tratado, e sim um conjunto de nações – entidades definidas cada qual em sua identidade 

histórica e cultural profunda, e não como entes jurídicos abstratos – concebidas a partir de experiências únicas 

e não a partir de princípios ou valores frios. Uma comunidade, portanto, onde os particularismos não são um 

acidente, mas a sua própria essência e conformam um todo orgânico, indispensáveis à saúde e pujança do 

conjunto.” 
9 Os “[...]instintos podem também manifestar-se como fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas 

através de imagens simbólicas. São a estas manifestações que chamo arquétipos. A sua origem não é 

conhecida; e eles se repetem em qualquer época e em qualquer lugar do mundo – mesmo onde não é possível 

explicar a sua transmissão por descendência direta ou por ‘fecundações cruzadas’ resultantes da migração.” 

(JUNG, 1969, p. 69). Nesse sentido, “[...] enquanto os complexos individuais não produzem mais do que 

singularidades pessoais, os arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e caracterizam nações 

e épocas inteiras.” (JUNG, 1969, p. 79). Jung (1969, p. 79) ainda explica que “A energia dos arquétipos pode 

ser concentrada (através de ritos e outros apelos à emoção das massas) com o objetivo de levar as pessoas a 

ações coletivas. Os nazistas sabiam disto e utilizavam diversas versões de mitos teutônicos para arregimentar o 

povo para a sua causa.” 
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enquanto ocidental. O romantismo do século XIX retrataria a alma humana como nacionalista 

e, assim, a história e o destino ocidentais só fariam sentido quando centrados no sentimento 

nacional. No entanto esse nacionalismo romântico teria vivido uma crise a partir da Grande 

Guerra que impactaria a autopercepção do que é o Ocidente. Os revolucionários bolcheviques, 

assim como os revolucionários da Revolução Francesa, surgiriam como inimigos do conceito 

de nação desacreditando o nacionalismo, o que teria dado margem para o surgimento do 

internacionalismo financeiro, um outro “grande inimigo” (ARAÚJO, 2017). 

O ex-chanceler entende que teria havido uma “crise espiritual dos anos 20”, 

momento em que o nacionalismo teria sofrido com a cisão do socialismo entre os que se 

mantiveram antinacionalistas e aqueles que empregaram o nacionalismo como uma arma de 

escravidão: os nazistas e os fascistas. O nazifascismo teria contaminado o conceito de nação, 

fazendo com que o sentimento nacional se tornasse impraticável no Ocidente e os indivíduos 

passassem a reprimi-lo, posta a associação entre nacionalismo e governos totalitários. Isso se 

teria agravado após a Segunda Guerra porque os marxistas, por meio de propaganda, teriam 

abafado as características socialistas inerentes ao nazismo e ao fascismo, projetando no 

nacionalismo a responsabilidade pelas barbáries nazifascistas (ARAÚJO, 2017). 

A estratégia dos comunistas de hoje teria mudado, e Araújo (2017) faz essa 

afirmação se assentando na ideia de que o indivíduo, ao nascer, não escolheria a nação da qual 

faria parte, bem como não escolheria o gênero, portanto a construção do que se é seria 

advinda de uma determinação da sua comunidade histórica, ou melhor, dos valores 

compartilhados pela nação da qual é integrante e de uma determinação de gênero. Nesse 

sentido, ele defende o anticosmopolitismo como contraponto às ideias universalistas dos 

“marxistas culturais globalistas”, na medida em que estes tentariam diluir o nacional e o 

gênero para demolir as raízes mais profundas do coletivo e, logo, as nações ocidentais. Assim, 

 

Nos dois casos, a negação do gênero e a negação da nacionalidade, o marxismo 

cultural busca o mesmo objetivo: enfraquecer o ser humano, torná-lo uma paçoca 

maleável incapaz de resistir ao poder do estado, criar pessoas inseguras, 

desconectadas, incapazes de assumir um papel social próprio ou de ter ideias que 

não sejam chavões politicamente corretos veiculados na mídia. (ARAÚJO, 2017, p. 

339). 

 

A sua ideia é de que o homem pós-moderno, de um Ocidente pós-moderno, seria 

descaracterizado da sua essência edificada no simbolismo, visto o homem ser um animal 

simbólico e a sua função simbólica ter sido reprimida, o que limitaria a sua capacidade de 

pensar e sentir. O “marxismo cultural”, junto com o “projeto político-intelectual da pós-
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modernidade”, trabalharia para esvaziar o significado de símbolo, e Trump estaria lutando por 

uma civilização ocidental baseada no simbolismo: “o Ocidente de Trump é o patrimônio 

simbólico mais profundo das nações que o compõem” (ARAÚJO, 2017, p. 350). Nesse 

contexto, a sua política externa seria “romântica” e buscaria uma recuperação dos heróis e do 

destino comum, portanto não estaria no rol da geopolítica, mas no campo cultural, uma vez 

que a sua busca incessante seria pela recuperação espiritual do Ocidente. 

Na sua percepção, o Brasil não deveria eximir-se de assumir que a essência do seu 

nacionalismo é ocidental e, dessa maneira, abandonar a sua desconfiança de se alinhar ao 

Ocidente, bem como o seu incômodo com o projeto trumpista de recuperar a alma da 

civilização ocidental por meio do sentimento nacional. Araújo (2017, p. 354) defende que, 

para se atingir esse objetivo, seria necessária uma metapolítica10 e, mais do que isso, uma 

metapolítica externa, de modo a agir no “plano cultural-espiritual”, espaço em que hoje se 

definiria o destino mundial, e não mais somente nos planos geopolítico, econômico e 

diplomático-militar. Uma “teopolítica”11 também seria necessária para se compreender esse 

destino, pois “somente um Deus poderia ainda salvar o Ocidente, um Deus operando pela 

nação – inclusive e talvez principalmente a nação americana” e, nesse vazio espiritual da pós-

modernidade, “somente Trump pode ainda salvar o Ocidente” (ARAÚJO, 2017, p. 356). 

Nota-se que o anticomunismo do diplomata é pautado em uma versão de que o 

Ocidente deveria recuperar a espiritualidade, a qual estaria sofrendo golpes desde a Revolução 

Francesa e que se esvaziaria ainda mais a partir da Revolução Russa e da Guerra Fria, dados 

os ataques ao sentimento nacional, que seria a própria alma da civilização ocidental. O 

homem estaria transformando-se em um sujeito isento de símbolos, algo propiciado pela 

ditadura do “politicamente correto”, engendrado pelo controle da mídia e das instituições 

dominadas pelo “marxismo cultural”, que veria no nacionalismo o seu maior inimigo. Nesse 

sentido, defender o universalismo como meio e destruir o nacionalismo como fim seria 

alcançar o objetivo máximo comunista de “escravizar a alma humana” e instaurar um projeto 

de “poder totalitário” “sem Deus”, “sem pátria”, “sem família”. 

Essa defesa quase que teológica de Ernesto Araújo (2017) se entrelaça com as 

questões de “ideologia de gênero” e o posicionamento do evangelismo conservador, na 

medida em que se apresenta a diluição do gênero como uma estratégia do comunismo para 

destruir as nações e a dimensão espiritual da vida humana. É uma militância que, no fundo, 

                                                             
10 Segundo os termos de Araújo (2017, p. 354), metapolítica é “o conjunto de ideias, cultura, filosofia, história e 

símbolos que agem tanto no nível racional quanto no nível emotivo da consciência.” 
11 O ex-chanceler não explica o que seria “teopolítica”, mas o radical grego “teo” indica “deus” ou “divindade”, 

o que dá a entender que seria uma política divina, localizada no campo espiritual. 
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enxerga o comunista como propagador de ateísmo e depredador da ordem das coisas, mas, 

nesse caso, mais do que isso, o comunista vandalizaria o retorno dos mitos, dos heróis, da 

história, e subverteria a família, a célula das nações. Volta-se para a espera de um líder que 

ofereceria clareza dentro do caos que teria sido provocado por ideologias exógenas e que 

guiaria a nação rumo a um destino coletivo comum, fundamentada em Deus, no sentimento 

nacional e na família. 

 

 

3.2 Ideologia de gênero: Deus e o Diabo no imaginário evangélico conservador 

 

Vera Cepêda (2018), analisando as matrizes conceituais da nova direita do Brasil, 

faz uma abordagem bastante significativa para a literatura sobre o tema ao apresentar o 

teórico conservador brasileiro José Pereira Coutinho, a partir do seu livro Dez notas para a 

definição de uma direita. Expõe-se o argumento desse autor acerca do risco em se definirem 

os homens como iguais, uma vez que, para ele, a desigualdade seria vívida tanto por ser 

inerente à natureza humana quanto por existir liberdade para que os indivíduos, por meio da 

meritocracia, se distingam uns dos outros. Assim, a ontologia do conservadorismo é firmada 

em uma noção de que há uma ordem natural oriunda da tradição, da religião ou da 

Providência, crendo-se que, em função da fortuna ou da virtú, não há e não haverá igualdade 

entre os homens senão por meio da violência contra a ordem natural ou da perversão política.  

Esse ceticismo, acreditando na imperfeição humana e desconfiando da sua 

reparação, declina práticas que visam à ruptura da desigualdade, seja por vias revolucionárias 

ou reformistas, exatamente porque seria romper também com a ordem natural das coisas por 

intermédio de projetos induzidos pelo Estado. Por esse prisma, vê-se como perversão política 

a não aceitação da ideia da injustiça enquanto algo intrínseco à vida social, isto é, existe uma 

naturalização das diferenças ao ponto de rejeitar o próprio movimento de civilização que é 

respaldado, historicamente, na suplantação dos limites das sociedades. Também se vê como 

perversão política o ato de não reduzir a potência política ao dinamismo realístico, de modo 

que a política se torne apenas uma gestora de conflitos, o que coaduna, em outros termos e em 

uma leitura contemporânea, com o individualismo radical do neoliberalismo e, logo, com um 

modelo de sociedade política contrária à ideia de coletivo (CEPÊDA, 2018). Na mesma 

esteira, 
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Este raciocínio que positiva a desigualdade pela ação meritocrática pode ser a chave 

de aproximação entre o ideário conservador contemporâneo, o liberalismo e o 

neoliberalismo. Embora o pressuposto fundador da liberdade e da condição de 

aristoi do liberalismo seja a dinâmica econômica e não a ordem dos costumes ou da 

tradição, permanece a perspectiva da assimetria (distinção). As concepções 

conservadoras modernas foram capturadas na órbita da filosofia liberal, aceitando a 

mudança que nunca será para todos. O que o conservadorismo e boa parte da direita 

contemporânea fizeram foi naturalizar como fundamento da desigualdade o 

sacrossanto Mercado, combinado como forma de conservadorismo moral e de 

crença. (CEPÊDA, 2018, p. 62, grifo da autora). 

 

Pensando nessa intersecção das ideologias conservadora e neoliberal, destaca-se 

que Hayek, conforme discorre Brown (2019), defendia que existe uma ontologia 

compartilhada entre o mercado e a moral, dada a espontaneidade necessária para o avanço 

civilizacional por meio da tradição. A ideia central é de que a tradição estabilizaria as 

perturbações das transformações, uma vez que a coibição, construída espontaneamente por 

um grupo, teria capacidade de limitar as ações individuais sem o uso de mecanismos 

coercitivos, sejam estes das instituições ou dos agrupamentos. Nesse sentido, a religião, 

praticamente em todas as circunstâncias, criaria e transmitiria a tradição, e a civilização teria 

capacidade de se construir e reproduzir em razão das mistificações religiosas.  

Em linhas hayekianas, a vida organizada pela tradição está em oposição à vida 

organizada pelo poder político, na medida em que esta seria impositiva e aquela seria 

orgânica, isto é, o modo de vida baseado na tradição estimularia a liberdade individual e 

protegeria a liberdade face à política. Essa noção liberdade vs. política tem significativa 

vinculação com princípios do mercado, como competição, inovação e desenvolvimento, e não 

está comprometida com a cessão das agressões capitalistas, mas com a deterioração do Estado 

de bem-estar social. No fim e ao cabo, existe um formato de liberalismo que esvazia de 

sentido a vida política e dá autoridade a princípios e práticas religiosas, os quais passam a ser 

incontestes e limitam o político (BROWN, 2019). Assim, 

 

Esta formulação explica uma vertente da racionalidade que organiza nosso 

predicamento atual: a verdade suprimida da vida política é transferida para 

declarações morais ou religiosas enraizadas na autoridade da tradição. O efeito é 

dissociar a verdade da responsabilidade [accountability] (uma receita do 

autoritarismo), contestar a igualdade e a justiça por meio da tradição, e eliminar a 

legitimidade da soberania popular. (BROWN, 2019, p. 126, grifos da autora). 

 

Há, portanto, uma dissociação entre, por um lado, a liberdade e, por outro, a 

sociedade e a democracia, visto que se constrói uma noção da realidade em que a tradição por 

si só produziria espontaneamente as hierarquias, marginalizando ainda mais grupos 

vulneráveis e limitando a participação popular nos mecanismos democráticos. Além disso, 
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existe um cruzamento entre os objetivos neoliberais e os religiosos, especialmente porque, 

como Hayek defendeu, a socialdemocracia teria errado ao tentar planejar uma “nova ordem”, 

o que iria na contramão de elementos naturais, como a natureza humana, a história e a 

mudança espontânea. O neoliberalismo, dessa forma, visando instituir uma ordem com base 

na tradição e na liberdade, atua para a desregulamentação dos esquemas sociais e para 

depreciar políticas de justiça social, de modo que se deteriorem os mecanismos estatais para 

regular a vida pública e ajustar as desigualdades (BROWN, 2019). 

É apropriado evidenciar que o mercado é o espaço de liberdade do neoliberalismo, 

portanto este não exclui a liberdade, mas atua para que esta seja uma condição de criação, 

produção e engajamento espontâneos por parte dos indivíduos, ao passo que a tradição opera 

como um vetor de estabilidade (DARDOT; LAVAL, 2016). A religião, sendo um desses 

vetores de estabilidade, contribui para a confecção do tecido imaginário neoliberal, e, no 

Brasil, o (neo)pentecostalismo é uma das agências sociais do neoliberalismo que se têm 

destacado na gestão das populações marginalizadas nacionais (CÔRTES, 2018). Falar de 

“evangelismo” e suas inúmeras denominações, no entanto, requer compreender que a teologia 

evangélica latino-americana passou por uma expressiva transição nos anos de 1980, saindo de 

uma atuação “apolítica” para um ativismo político engajado em curva ascendente, de uma 

teologia pré-milenarista para uma pós-milenarista. 

O que explica essa transição é o fato de que, durante décadas, os evangélicos 

foram ensinados a esperar pacientemente pela segunda vinda de Cristo, que voltaria a 

qualquer momento, e, portanto, não deveriam se envolver em problemáticas mundanas, uma 

vez que o tempo deveria ser dispensado em evangelização preparando o terreno para a sua 

chegada. O envolvimento em política era rechaçado, muito embora o grupo não tenha ficado 

alheio aos acontecimentos “mundanos” e tenha incorporado nesse corpus doutrinário, 

chamado de pré-milenarismo, a dicotomia comunismo-capitalismo: Deus seria o capitalismo 

americano-cristão e o Diabo seria o comunismo-ateísta.  

O posicionamento evangélico perante o mundo, entretanto, deslocou a sua rota a 

partir de 1990 e aderiu à ideia de prosperidade no tempo presente. Assim, o século XXI seria 

de colheita, e os evangélicos, abstraindo-se do “fim dos tempos”, deveriam trabalhar por um 

mundo melhor. Essa nova visão de mundo, chamada de pós-milenarismo, chancela a 

participação política do grupo, engajamento este que se soma ao vazio de poder deixado pela 

esquerda no continente com a sua desarticulação e com o colapso do comunismo 

(GUADALUPE, 2020), mas também à perda de espaço da Igreja Católica.  
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Destaca-se que o grupo “evangélicos” é amplo e integra tanto as vertentes 

protestantes históricas (por exemplo, Calvinista, Luterana e Batista) quanto as pentecostais 

(como a Assembleia de Deus). O pentecostalismo é fruto de uma dissidência no 

protestantismo histórico e tomou forma no início do século XX nos Estados Unidos, sendo 

trazido para o Brasil na mesma época. O neopentecostalismo, por sua vez, que toma forma a 

partir dos anos de 1980, é uma metamorfose do pentecostalismo, incorpora princípios 

neoliberais por meio da Teologia da Prosperidade e faz uso massivo de canais midiáticos, 

como é o caso da Universal do Reino de Deus, fundada e liderada por Edir Macedo, que 

também é dono da Rede Record de Televisão. Nessa esteira, cabe ainda dizer que existe um 

movimento de neopentecostalização das doutrinas do evangelismo, dada a influência dos 

valores dos neopentecostais sobre os demais evangélicos, bem como de uma vontade própria 

destes em atingirem as massas com maior êxito (LACERDA, 2018). 

Nos Estados Unidos, os fundamentalistas protestantes12 têm tido um expressivo 

crescimento desde o início do século XX e, nos anos de 1980, convergiram-se com os 

neoconservadores, especialmente nas interseções entre patriotismo exacerbado e religião.13 O 

neoconservadorismo impulsionado pelo presidente Ronald Reagan reavia antigos valores 

ético-políticos do país e os relacionava ao fundamentalismo protestante, linhagem que 

propulsiona o individualismo e dissuade o coletivo. O então presidente, nesse sentido, atuou 

para ter lugar uma noção de que o cristianismo, sobretudo o protestante, seria o caminho para 

salvar um mundo ameaçado por “ideologias nefastas”, amparadas, segundo essa retórica, pelo 

ateísmo e pelo materialismo (LIMA, 1987). 

A visão de Reagan teve espaço em veículos da grande mídia, como Wall Street 

Journal e New Republic, mas também na mídia alternativa, muito presente no meio 

                                                             
12 O fundamentalismo protestante é “[...] uma corrente formada no seio das igrejas protestantes de reação à 

interpretação racionalista e liberal da Sagrada Escritura e, em geral, da fé cristã. Não se trata, porém de um 

movimento unificado, mas de inclinações de certos setores que pretendem defender e conservar os elementos 

fundamentais do cristianismo”, tais como “infalibilidade da Bíblia, virgindade de Maria, ressurreição corporal 

e segunda vinda de Cristo” (LIMA, 1987, p. 17). 
13 Deve-se fazer uma ressalva de que os evangélicos, sejam os fiéis, sejam as lideranças religiosas ou políticas, 

constantemente são inseridos em um universo monocromático, como se todos fizessem parte de um mesmo 

segmento, quando, em realidade, as suas vertentes vão desde posições progressistas até as mais conservadoras. 

Ronaldo Almeida (2017), contrário à simplificação do evangélico como simplesmente conservador, mapeou as 

principais linhas de frente conservadoras no Brasil, mas pensando sobretudo em quais pontos as distintas 

vertentes evangélicas convergem com a atividade conservadora na Câmara dos Deputados. Por exemplo, na 

militância política, os evangélicos progressistas tendem a optar por atividades na sociedade civil, como ONGs 

e associações, enquanto que os evangélicos conservadores, especialmente os neopentecostais, tendem a visar 

aos canais eleitorais. Dessa forma, neste trabalho, fala-se da ala evangélica circunscrita ao conservadorismo, 

mas não somente daqueles inseridos diretamente na vida política stricto sensu. 
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estudantil14, patrocinada por recursos repassados diretamente ou canalizados por fundações 

culturais e até mesmo por universidades como Harvard e Yale. Se, de um lado, determinados 

espaços midiáticos visibilizaram o grupo e doutrinaram pessoas, de outro, parte da imprensa 

era criticada por ser tendenciosa e favorecer interesses coletivistas em países mais pobres. As 

críticas à mídia davam-se porque, segundo o governo, os jornalistas confundiam as diferenças 

entre reforma e revolução, o que geraria desinformação e daria margem para que ativistas 

manipulassem informações de modo a fortalecer atividades de viés progressista e inimigos 

dos Estados Unidos (LIMA, 1987). 

Muito embora os EUA sejam a origem de praticamente todas as vertentes 

protestantes que vieram para a América Latina e tenham financiado a sua entrada e 

permanência na região, a forte expansão do evangelismo no Brasil na década de 1980 não 

cabe na explicação de que há um projeto articulado e previamente pensado para alcançar 

objetivos políticos estadunidenses. O mais razoável é pensar que tem havido um 

aproveitamento, ou mesmo uma manipulação, de movimentos sociais e religiosos, naturais, e 

das oportunidades de infiltração ideológica em seu meio. Os evangélicos, assim, passaram a 

ser vistos como uma oportunidade para a estratégia do Departamento de Estado na difusão e 

assimilação do American way of life e na contenção do avanço do comunismo na América 

Latina (LIMA, 1987).15 

As transconfessionais, por exemplo, ou missões de fé, tiveram um papel 

fundamental naquele período, na medida em que agiam de forma velada e “[...] 

empenha[vam-se] na aculturação das populações com as quais se relaciona[vam], procurando 

incutir-lhes o modo de vida americano, o padrão ocidental cristão e capitalista.” (LIMA, 1987, 

p. 28). Esse agrupamento não tinha vínculo com um círculo protestante específico, mas dirigia 

ou apoiava missões e atividades cristãs que fossem do seu interesse e era amparado 

financeiramente por grandes empresas (na maior parte, multinacionais). As missões de fé, 

ademais, eram vinculadas a instituições ultraconservadoras e direitistas, carregando consigo 

posicionamentos anticomunistas (LIMA, 1987). 

No entanto o protestantismo histórico, nesse cenário, teve pouca atenção do 

Departamento de Estado no que concerne à política externa para os países do Sul, na medida 

em que os protestantes dessa vertente já eram caracteristicamente passivos, conservadores e 

                                                             
14 A juventude estadunidense da década de 1980 identificava-se com valores conservadores, tais como civismo e 

oposição aos direitos das minorias e à liberdade religiosa. Além disso, as ideias do então presidente tiveram 

significativa infiltração no grupo (62% dos jovens votaram em Reagan) (LIMA, 1987). 
15 Isso em razão particularmente da sua capilaridade, acessando populações rurais e urbanas mais vulneráveis, da 

sua capacidade de docilização dos indivíduos, da sua postura anticomunista e do seu papel na manutenção do 

status quo dominante (LIMA, 1987). 
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anticomunistas e não sinalizavam para mudanças radicais da ordem. No Brasil, porém, havia 

uma aproximação do grupo aos católicos, particularmente quanto ao ecumenismo do 

Pontificado de João XXIII (1958-1963) e à doutrina social do catolicismo, mais alinhada, 

naquela época, à justiça social e à solidariedade, sob a Teologia da Libertação16. A Igreja 

Católica na América Latina, por sua vez, era vista com ressalvas, em razão da sua tendência 

militante, das suas pregações contrárias ao capitalismo e da sua relação estreita com setores 

progressistas (LIMA, 1987). 

Esses posicionamentos denotavam, para os Estados Unidos, a incapacidade 

católica de barrar a entrada do comunismo na região e a sua adesão a princípios que seriam 

“menos cristãos do que comunistas” (LIMA, 1987, p. 23). Essa desconfiança aparece de 

forma bastante clara no documento Uma nova política inter-americana para os anos 80, ou 

Relatório da Santa Fé, publicado em maio de 1980 e formulado pelo grupo de trabalho 

Comitê de Santa Fé para o Conselho para a Segurança Inter-americana, sediado em 

Washington. No relatório, é afirmado que os lobbies de direitos humanos agiriam junto com a 

Igreja, sustentados na desinformação da própria mídia estadunidense, de modo a derrubar 

regimes autoritários que apoiavam os Estados Unidos e instaurar regimes comunistas 

“totalitários”. A ideia, nesse sentido, é de que a política externa do país deveria opor-se à 

Teologia da Libertação na América Latina, uma vez que movimentos revolucionários se 

apropriavam da doutrina como uma arma política e a Igreja seria central na concepção de 

liberdade política na região (LIMA, 1987).17 

                                                             
16 A Teologia da Libertação, ou Cristianismo da Libertação nos termos de Michael Löwy (1989, 2016), é 

resultado “[...] de uma evolução interna da própria Igreja, a partir de sua própria tradição e cultura”, que se 

converge com o marxismo, e é circunscrita ao espaço latino-americano dos anos de 1960 (LÖWY, 1989, p. 7). 

A explicação do autor para a relação entre cristianismo e marxismo é que, em determinadas conjunturas 

históricas, estruturas culturais, em termos weberianos, podem atrair-se e escolher afinidades e influenciar-se 

dinâmica e dialeticamente, podendo até mesmo formar uma simbiose que constitua uma nova estrutura 

cultural. No caso da Teologia da Libertação, a conjuntura histórica é marcada, mundialmente, pelo Papado de 

João XXIII e proposta de uma nova teologia católica na Europa e pela crise burocrática do marxismo, 

assentada no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e nas denúncias do stalinismo. 

Regionalmente, na América Latina, a conjuntura histórica é marcada pelo rápido avanço do capitalismo, da 

urbanização e da industrialização e pela Revolução Cubana. Já as afinidades estão apoiadas principalmente em: 

libertação dos escravos e oprimidos; valorização do pobre; universalismo; crítica ao individualismo; 

valorização da comunidade; anticapitalismo; e crença em um futuro reino de justiça e liberdade. Destaca-se 

que essas afinidades não geram um corpo homogêneo, até mesmo porque boa parte da Igreja Católica e das 

igrejas protestantes constitui-se em um forte pilar do capitalismo e rejeita o comunismo. 
17 O Relatório Rockefeller, elaborado em agosto de 1969 a pedido do governador de Nova Iorque, Nelson 

Rockefeller, serviu como fonte para a formulação de políticas de Nixon para a América Latina e é cristalino 

quanto à esta desconfiança, conforme reproduz Décio Lima (1987, p. 23): “‘Atualmente, a Igreja pode se 

encontrar, de certa forma, na mesma situação dos moços – com profundo idealismo, mas, como resultado, em 

alguns casos, vulnerável à penetração subversiva; pronta para fazer até a revolução, se preciso, para pôr cobro 

a injustiças, mas não certa nem quanto à finalidade da própria revolução, nem quanto ao sistema 

governamental através do qual alcançará a justiça almejada.’” 
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No entanto a Teologia da Libertação acabaria sendo esvaziada, mas não extinta18, 

com a retomada de uma Igreja Católica essencialmente conservadora na América Latina, nos 

Pontificados de João Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013), visto que ambos se 

esquivaram das atividades políticas e sociais entre as classes desvalidas, se engajaram em 

causas ortodoxas e se opuseram fortemente à Teologia da Libertação.19 Diante desse 

“abandono” católico, as denominações (neo)pentecostais puderam ocupar guetos, periferias e 

zonas rurais. A ocupação era de espaços em que, sobretudo, 1) as comunidades de base 

católica não atuavam, 2) as paróquias tendiam à inflexibilidade, 3) a convivência social do 

grupo era frustrada e 4) os agrupamentos sociais não eram articulados. A Queda do Muro de 

Berlim também foi relevante para esse “esvaziamento”, muito embora os teólogos da 

libertação tenham sido muito menos afetados do que outras correntes marxistas, posto que não 

estavam vinculados necessariamente ao sistema soviético (LÖWY, 2016). 

A título de posicionamento da problemática, no Relatório da Santa Fé II, de 1988, 

elaborado pelo mesmo grupo de trabalho do documento de 1980, a Teologia da Libertação é 

conceituada “[...] como uma doutrina política disfarçada de crença religiosa com um 

significado anti-papal e anti-livre empresa, destinada a enfraquecer a independência da 

sociedade face ao controle estatista.” (LÖWY, 1989, p. 6). Para além dessas significativas 

manifestações liberais, o aspecto mais emblemático do documento é a apreensão de que o 

campo da cultura seria o novo espaço para os comunistas conquistarem o poder, isto é, 

aproximam-se cultura, religião e política. A “tática gramscista” é identificada com a Teologia 

da Libertação, na medida em que a nova forma de subversão comunista na América Latina 

seria por meio de infiltração nas instituições, método muito mais sofisticado (LÖWY, 1989). 

Nessas atribulações entre governo dos Estados Unidos e Igreja Católica, o 

Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM) publicou em maio de 1984 o estudo A 

realidade do avanço das seitas, afirmando que havia uma polarização entre direita e esquerda 

                                                             
18 Löwy (2016, p. 201) entende que a Teologia da Libertação é dinâmica e é um movimento cultural, além de ser 

alimentada por um corpo de estudiosos engajados com a causa, portanto “está viva”. Algumas concepções de 

sua vitalidade estão assentadas nas noções de que: 1) há uma integração mais recente de negros e indígenas ao 

conceito de “pobre”, considerando também outras minorias oprimidas, como as mulheres; 2) a associação entre 

marxismo e ecologia; 3) eventos marcados por auto-organização e luta por emancipação influenciados por sua 

doutrina, como a Rebelião Zapatista em Chiapas, no México, em janeiro de 1994, e o levante indígena em 

Chiapas, no Equador, em junho de 1994; e 4) as demonstrações progressistas e em favor dos pobres do Papa 

Francisco (2013-). 
19 “Não há dúvida de que essa ofensiva é parte de um processo universal de ‘restauração’ da Igreja Católica, que 

conduz a uma centralização cada vez mais autoritária do poder, à marginalização ou exclusão de dissidentes e a 

uma ênfase doutrinal na tradição – sobretudo na área de moralidade sexual: divórcio, preservativos, abortos.” 

(LÖWY, 2016, p. 208). Houve, nesse sentido, uma ofensiva à Teologia da Libertação, deslocando do centro do 

poder aqueles que se identificavam com esta perspectiva e centralizando os reacionários, como os membros do 

Opus Dei (LÖWY, 2016). 



111 

 

no protestantismo e que a expansão daqueles de orientação direitista estava relacionada ao 

apoio de Reagan às missões do grupo na América do Sul e Central e no Caribe. Os 

protestantes fundamentalistas, alinhados à direita, estariam executando um importante papel 

contrarrevolucionário em países como a Guatemala20, justificando atividades de extermínio 

em nome de “Bíblia na mão da ditadura” e “‘pacificação’ como obra de Deus” (LIMA, 1987, 

p. 35). Além disso, especialmente a expansão pentecostal no continente, segundo o 

documento, estaria impactando a vida religiosa dos povos e dos próprios católicos, visto que a 

migração inter-religiosa sugeriria que os indivíduos estariam buscando soluções sagradas para 

os problemas sociais e políticos (LIMA, 1987). 

Grande parte desses grupos religiosos que atuavam no espaço latino-americano 

tinha como alvo os mais vulneráveis e promovia atividades de assistência social direta, com 

recursos financeiros e alimentos, ou mesmo com respostas simplificadas para momentos de 

crise e problemas cotidianos, transmitindo a sensação de clareza e segurança frente ao caos. A 

crítica do documento é que a socialização e as transformações vividas faziam com que o 

sujeito necessitasse manter uma vida sectária e buscasse uma salvação individual, por meio de 

uma leitura bíblica flexível à realidade do sujeito e uma destituição do intermediário entre o 

indivíduo e deus. Nesse contexto, o fundamentalismo contribui para o individualismo, rompe 

com o coletivo e despolitiza o homem, além de servir enquanto mecanismo ideológico para 

governos como o de Reagan, político que favorecia a circulação dessas ideias de modo a 

estimular uma contraposição entre passividade política e ativismo religioso na resolução dos 

problemas sociais (LIMA, 1987). 

Vista a sua capilaridade popular, participação política pujante e integração à 

“aliança” neoliberal-conservadora, o (neo)pentecostalismo, assim como o neoliberalismo, é, 

em termos foucaultianos, uma tecnologia de poder e a “[...] criatividade pentecostal, surgida 

de dentro das margens, é uma das pré-condições, entre outras, que permite a perpetuação da 

                                                             
20 Na Guerra Civil da Guatemala, o pentecostalismo cresceu à medida que se aprofundava o recrudescimento 

contra a esquerda e os católicos, vistos como agentes da guerrilha. A associação é a de que países como a 

Guatemala, nos quais o número de pentecostais se expandiu muito, também houve a participação do grupo no 

poder político, muito embora tenham uma postura “apolítica” ou ultraconservadora. No conflito estendido por 

mais de três décadas, houve uma relação muito estreita entre Exército e denominações protestantes 

fundamentalistas, reiterada pelo Wall Street Journal: “O cristianismo evangélico tornou-se um elemento 

essencial da contra-rebelião – e o Exército ajudou a construir igrejas para os sobreviventes” (LÖWY, 2016, p. 

193). Os dois compartilhavam anticomunismo e anticatolicismo, sendo que os evangélicos colaboraram nos 

conflitos, como na ajuda médica; eram os únicos autorizados a entrar nas chamadas “aldeias estratégicas” de 

indígenas sobreviventes; e expandiram muito o seu proselitismo, dado o esvaziamento da Igreja Católica no 

país, a sua livre circulação no meio de um povo esfacelado pela guerra e a própria conversão ao 

pentecostalismo de elites militares, políticas e econômicas guatemaltecas. Além disso, lideranças evangélicas 

tais como Pat Robertson estimulavam contribuições estadunidenses (sejam recursos financeiros ou humanos) 

para a manutenção do conflito (LÖWY, 2016).  
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governamentalidade neoliberal.” (CÔRTES, 2018, p. 36). Em outras palavras, as práticas 

(neo)pentecostais de criar e manter recortes em sujeitos marginalizados, em acordo com 

“parâmetros de vulnerabilidade e perigo” (CÔRTES, 2018, p. 33), convergem com a 

necessidade do neoliberalismo de criar e manter um mesmo recorte dessa gente posta à 

margem. Com isso, os indivíduos, cesurados e descobertos de proteção institucional, 

submetem-se às condicionantes arbitrárias de um mercado em que, por sobrevivência, têm 

obrigação de produzir, criar e empreender contínua e espontaneamente. 

Nessa nova constituição evangélica, a Teologia da Prosperidade neopentecostal, 

muito além da ética protestante ou mesmo da ética da providência, tem sido forte aliada na 

subjetivação dos sujeitos neoliberais. A Teologia da Prosperidade desse grupo preconiza uma 

ética econômica em que a propriedade e a ascensão financeiro-social são resultados de uma 

postura empreendedora individualista daqueles que pretendem estar no topo das relações de 

trabalho. Na doutrina, os ritos sacrificiais, como o ato do dízimo, são uma característica dos 

propensos ao sucesso material, ao passo que se arriscar em um empreendimento é visto como 

ato de fé. A inclinação neopentecostal é de constituir um corpo simbólico doutrinário que se 

miscigena com a defesa de princípios fundamentais para o neoliberalismo, como a crítica às 

políticas redistributivas e a defesa da meritocracia e das práticas individuais em face das 

intervenções do Estado nas relações laborais (ALMEIDA, 2017). 

Marina Lacerda (2018, p. 189) também entende que há uma fusão entre 

neoliberalismo e neoconservadorismo e que este “[...] é em parte uma resposta à erosão da 

moralidade no capitalismo; trata-se de um preenchimento do vazio político com valores 

morais rígidos, com a vantagem de serem esses valores opostos ao comunismo/bem-estar e à 

distribuição de renda.” Para a autora, no Brasil, o grupo de evangélicos que se identificam 

com essa dinâmica neoliberal-neoconservadora tem como marca a oposição ao Estado de 

bem-estar social e tem movido esforços nesse sentido especialmente a partir do governo de 

Michel Temer. Isso se explicaria pela adesão desses evangélicos à agenda neoliberal, 

defendendo as reformas trabalhista e da previdência, as privatizações e as medidas de 

austeridade21. 

Dentro desse arranjo, opor-se ao Estado de bem-estar social é enxergar as políticas 

distributivas como sinônimos de “comunismo”, posto que, na verdade, a família estável seria 

                                                             
21 De acordo com Lacerda (2018, p. 189), “[...] há uma disjunção entre discurso e voto – dificilmente as 

privatizações são defendidas em seus próprios termos, e as políticas de austeridade são tratadas em geral como 

garantidoras de direitos. Isso se deve, provavelmente, aos neoconservadores no Brasil, de um lado, defenderem 

valores pró-mercado, mas, de outro, terem sua sustentação política vinda de setores empobrecidos que 

precisam de proteção estatal. Resulta da adoção de um pacote neoliberal em um país de periferia.” 
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o verdadeiro meio para se combater a pobreza. Defende-se um aparato estatal que se restrinja 

à função punitivista e que seja corporativo, pois deve ter comprometimento com a família em 

moldes tradicionais e com a Igreja. Nessa esteira, forças evangélicas são cooptadas pela nova 

direita sobretudo em razão da sua capilaridade, capacidade eleitoral, inclinação ao 

anticomunismo, posição contrária ao Estado de bem-estar social e propagação de valores 

religiosos. Mas o evangelismo também é fundamental ao neoconservadorismo por inserir um 

moralismo compensatório que abranda os efeitos daninhos de medidas neoliberais à qualidade 

de vida dos indivíduos (LACERDA, 2018). 

No entanto é preciso destacar que o anticomunismo evangélico não é totalmente 

novo, embora tenha ganhado maior expressividade na década de 2010. Desde os anos de 

1960, editoras estadunidenses abertas no Brasil já produziam publicações que apontavam as 

relações que existiriam, segundo a Bíblia, entre comunismo, União Soviética e forças 

diabólicas. Se, por um lado, a estratégia era fazer frente à Teologia da Libertação e aproximar 

moral e livre mercado, por outro, tais publicações acabaram por ser decisivas no apoio dos 

evangélicos à ditadura, uma vez que o governo estaria combatendo o ateísmo comunista 

(LACERDA, 2018). Posteriormente, como já exposto, na era Reagan, foram estimuladas as 

comunicações entre os Estados Unidos e a América Latina por meio de missões evangélicas 

na região e, no Brasil em particular, houve financiamento para construção de rádios cristãs, 

inclusive com uma escola de capacitação em radiodifusão, atividades missionárias e fundação 

de escolas e centros de treinamento (LIMA, 1987). 

Nos Estados Unidos, as emissoras de TV e rádio, as editoras e os jornais, a 

contragosto dos protestantes históricos, tiveram um impressionante papel na disseminação do 

(neo)pentecostalismo em todo o país. O já mencionado Pat Robertson, difusor das teses do 

“globalismo”, foi uma das “estrelas evangélicas” naquele período e proprietário de uma 

extensa e profundamente capitalizada rede de negócios: dono de estações e de centros de 

formação de profissionais de rádio e TV, emissora televisiva e instituições de caridade 

(LIMA, 1987). Além de apresentar o programa Clube dos 700, de enorme audiência, fundou a 

Coalizão Cristã em 1989, grupo que, à época, tinha como finalidade tirar os evangélicos do 

isolamento político, mas que, no início deste século, já era uma fundamental arma política 

para o Partido Republicano (CAVA, 2003). 

Em território brasileiro, os canais de comunicação em massa começaram a ser 

utilizados por religiosos em 1949, com o programa de rádio Hora da Boa Vontade, da Rádio 

Globo, que já possuía os tons exaltados das pregações de hoje, embora o seu criador e 

apresentador, Alziro Zarur, fosse católico, mas com boa entrada em círculos evangélicos. Na 
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década de 1980, as cadeias de rádio haviam sido ocupadas pelos pentecostais, liderando um 

amplo número de programas: 2.000 pela Assembleia de Deus; 373 transmissões da Igreja do 

Evangelho Quadrangular diária ou semanalmente; e 250 emissoras da Igreja Brasil para 

Cristo. Dois motivos importantes desse olhar para os meios de comunicação, além da 

influência estadunidense, foram a baixa relação custo-benefício para atingirem amplos setores 

da população e o fato de a Igreja Católica possuir naquela época 140 emissoras de rádio 

(LIMA, 1987). 

Nesse contexto, a Igreja Católica, tradicionalmente dominante, tem perdido 

espaço desde os anos de 1980 para as igrejas (neo)pentecostais, que têm cada vez mais se 

mobilizado para a captação de recursos na máquina pública e, após 2013, se voltado para a 

moralidade e o ataque à laicidade (CÔRTES, 2018). A partir de então, houve um aumento 

drástico na participação dos evangélicos nos espaços de decisão política, demonstrando a 

presença de vínculo religioso entre os candidatos e os eleitores por meio dos resultados das 

eleições majoritárias e proporcionais (ALMEIDA, 2017). Incluído nisso, teria havido uma 

transição de inimigos do evangelismo: do comunismo para a “ideologia de gênero”. Essa 

noção, entretanto, reduz a relação simbiótica entre “ideologia de gênero” e anticomunismo, 

além de subestimar as muitas interfaces do anticomunismo no Brasil do século XXI e a 

relação imaginária feita entre o que seria o antigo e o novo inimigo (GUADALUPE, 2020). 

Isso porque, no século XXI, o anticomunismo vai ser uma marca do evangelismo 

conservador, construída particularmente em cima de uma lógica moral a partir de retóricas 

como “doutrinação marxista”, muito integrada à visão do “marxismo cultural” de que existiria 

uma infiltração comunista nas instituições de ensino alavancada pelo PT. Uma outra retórica, 

que é foco desta seção, é a de “ideologia de gênero”, considerada pelos evangélicos como 

uma investida neomarxista, visão esta que ajuda a reforçar nesse segmento religioso o 

binômio família tradicional-anticomunismo (LACERDA, 2018). Segundo Richard Miskolci e 

Maximiliano Campana (2017), as discussões sobre “ideologia de gênero” veiculam uma 

contraofensiva da direita em relação às esquerdas latino-americanas, que, historicamente, 

possuem maior afinidade com movimentos sociais que defendem a agenda de direitos 

humanos, étnico-racial, feminista, LGBTQIA+ e outras. 

A “onda rosa” latino-americana trouxe consigo debates mais sérios e mesmo a 

implementação de políticas públicas em favor das minorias: reconhecimento legal de união 

civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil e na Argentina; implementação de educação 

sexual em unidades educacionais na Venezuela; e inserção de disciplinas sobre religiões e 

espiritualidade que apontam para a identidade andina na Bolívia. Essas medidas ou mesmo as 
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suas discussões levaram a fortes desacordos entre esses governos e grupos conservadores, 

além de engendrarem um clima de pânico moral, que se direcionaram à incorporação de 

retóricas como a da “ideologia de gênero” (MISKOLCI; CAMPANA, 2017). Conforme 

Maria das Dores Machado (2020), o Brasil seguiu a mesma tendência, visto que, nos dez 

primeiros anos do governo PT, as iniciativas tomadas em prol de gênero e direitos sexuais, 

mesmo com as concessões feitas a cristãos, provocaram insatisfação nos evangélicos22, os 

quais se articularam com setores da oposição e se aproximaram dos católicos conservadores. 

O combate ao que se considera “ideologia de gênero” começa a ter contornos mais 

nítidos no Brasil em dois momentos: 1) a decisão do STF, em maio de 2011, em admitir que o 

casamento homoafetivo tem o mesmo status da união estável homoafetiva; e 2) a discussão 

em torno do “kit gay”, nome pejorativo dado pelos conservadores ao material didático que 

seria distribuído pelo programa Escola Sem Homofobia23. Isso se acentua com a relevância 

dessa retórica nas discussões do Plano Nacional de Educação, em 2014, e com o PL de 2015 

Escola Sem Partido, propondo incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que a família 

precede outras instituições na formação religiosa e sexual das crianças (MISKOLCI; 

CAMPANA, 2017). Mais sintomático ainda é um candidato à Presidência da República ser 

eleito acusando falsamente o governo petista – e, logo, o seu opositor Haddad – de distribuir 

“kits gay” nas escolas. Entendendo, assim, a dimensão que “ideologia de gênero” toma no 

Brasil, propõe-se refletir em duas camadas: para os evangélicos conservadores, o que é 

ideologia e o que é “ideologia de gênero”; e como elas se relacionam com o imaginário 

anticomunista.  

Em um primeiro momento, sugere-se pensar o que é ideologia para o evangelismo 

conservador com base no artigo do pastor Thomas Magnum, da Igreja Congregacional, 

publicado em dezembro de 2017 na Revista O Cristão Erudito24: “[...] um arcabouço 

                                                             
22 Em entrevista ao O Globo, no dia 2 de setembro de 2014, em curso as corridas pela Presidência, Silas 

Malafaia, importante liderança do evangelismo conservador, foi perguntado sobre “[...] o anúncio de que a 

presidente Dilma Rousseff prometeu expandir os benefícios da Igreja Católica para as evangélicas”, ao que 

respondeu: “Estão dando tiro e vão acertar a cabeça deles mesmos. Acendem uma vela para Satanás e uma para 

Deus. Olha a incoerência: querem retomar a PLC 122 (projeto que criminaliza a homofobia). Ele já foi 

discutido e foi demonstrado o monte de aberração jurídica que existe nele. Depois que conseguimos derrubar 

isso, querem retomar? O PT não fez isso nesses 12 anos de governo. Anunciam que vão retomar este projeto e 

ao mesmo tempo prometem benefícios para as igrejas evangélicas? Dilma e o PT acham que pastor é otário e 

evangélico é idiota. Vão tomar [uma] surra histórica nessas eleições. Covardes. Hipócritas. É o poder pelo 

poder.” 
23 Iniciativa do Ministério da Educação, liderado de 2005 a 2012 por Fernando Haddad, mas que tem as origens 

na liderança de Tarso Genro na pasta, quando criou em 2004 a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade a fim de implementar políticas na educação que promovessem a igualdade de 

gênero e combatessem a homofobia (MISKOLCI; CAMPANA, 2017). 
24 No seu editorial, é asseverado o seu compromisso com a formação de uma cosmovisão alinhada aos textos 

bíblicos e é feita uma crítica aos neopentecostais quando se afirma que a revista “[...] é uma iniciativa de 
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construído de ideias que formam uma cosmovisão. A ideologia tem um fim redentor, o 

objetivo ideológico é escatológico” (MAGNUM, 2017, p. 12). Portanto “[...] esse ethos 

angaria canonicidade, tem uma conotação de ideia canônica para [quem] adere o estudo de 

[de]terminado pensamento o adotando como uma fonte real da verdade discursada.” 

(MAGNUM, 2017, p. 12). O pastor apoia-se em uma visão fundamentalista de que todos e 

quaisquer diálogos devem originar-se de uma concepção da verdade revelada nos escritos 

sagrados, inclusive as reflexões que permeiam a Ciência Política25. Para ele, ideologias 

corrompem o motivo básico cristão26 ao fazer uso da sua estrutura redentora, caricaturar o 

cristianismo e estabelecer um discurso que se aproxima do cristão, mas propagar ao mesmo 

tempo um outro formato de restauração, como seria o caso do marxismo, que teria “bases 

religiosas de uma seita” (MAGNUM, 2017, p. 14). 

Magnum (2017) incorpora ainda a definição de ideologia dada por Olavo de 

Carvalho, na qual a ideologia reverbera enquanto uma narrativa que não seria compatível com 

a realidade e que faria com que os indivíduos fossem motivados a substituírem uma realidade 

mal compreendida por outra que é menos compreensível e pior. Essa argumentação teórica 

objetiva demonstrar que o fascismo do entreguerras seria um desdobramento do socialismo e 

do comunismo e que ambos teriam entronado uma figura como deus/semideus e substituído 

uma realidade que não entendiam, como é o caso do czarismo e da República de Weimar, por 

outra que era falseada. “Um pesadelo ininteligível” é como Magnum (2017, p. 13) apresenta o 

comunismo soviético e a Alemanha hitlerista, remontando às teses reativo-reacionárias 

discutidas por Hirschman (1992): ambos foram regimes igualmente perversos, fúteis e 

ameaçadores. 

O pastor, radialista e autor Eguinaldo Hélio Souza (2017), em artigo na mesma 

edição da revista, afirma que o comunismo é incompatível com o cristianismo porque seriam 

verdades opostas, uma vez que o comunismo seria totalitário e, portanto, não admitiria 

                                                                                                                                                                                              
alguns irmãos Cristãos, preocupados com a situação atual da Igreja Brasileira. Igreja essa que a muitos vem 

submersa em modismos, abraçada na famigerada teologia da prosperidade, que cultua de forma aberrante as 

‘celebridades’ evangélicas e que despreza o conhecimento de Deus se submetendo pacificamente à hegemonia 

cultural e teológica deste século.” Além disso, ao longo da revista, são feitas propagandas de livros como A 

ideologia de gênero na educação, de Marisa Lobo (psicóloga, teóloga e promoter do ExpoCristo) e Contra a 

idolatria do Estado: o papel do cristão na política, de Franklin Ferreira (pastor, teólogo e professor). Junto 

com as propagandas, são incluídos comentários sobre os escritos de figuras conservadoras como Luiz Felipe 

Pondé e Rachel Sheherazade – respectivamente, o professor e colunista da Folha de São Paulo e a âncora por 

dez anos do telejornal SBT Brasil. 
25 Segundo Magnum (2017, p. 13), “A discussão [sobre ideologia e religião] deve, sem dúvida, ter a teologia 

como árbitro. Se não utilizarmo-nos de fonte absoluta na regulação da análise, é improvável que consigamos 

chegar em algum lugar na discussão em pauta. O questionamento de que a teologia não pode ser árbitro de uma 

ciência política é falaciosa, porque se não for a teologia se terá uma outra fonte total de fundamentação que 

decorre de pressupostos.” 
26 Criação, queda, redenção e consumação (MAGNUM, 2017). 
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concorrência. Magnum (2017), em perspectiva similar, diz que existiria uma nova tentativa 

revolucionária em substituir a redenção cristã pelo comunismo, busca esta que se voltaria 

contra a cultura cristã-ocidental devido ao cristianismo ser dominante nesta civilização. Para 

ele, a revolução que se propõe “[...] se dará pela instauração de uma guerra ideológica, sexual, 

religiosa, econômica e civil”, de modo a esvaziar a força do dominante e instaurar uma nova 

ordem ideológica (MAGNUM, 2017, p. 14). Dentro dessa perspectiva, ambos os autores 

desaguam tanto na teoria do “marxismo cultural” quanto na “ideologia de gênero”, 

importantes elementos para se pensar o anticomunismo evangélico. 

Em um segundo momento, é importante delinear que a noção de “gênero” começa 

a ser discutida em maior proporção a partir dos anos de 1960 em países centrais, como 

Estados Unidos e França, e propõe uma não identificação direta entre as características 

biológicas entre homens e mulheres e os seus papéis construídos socialmente. Essa noção, 

mesmo que não seja consenso entre todas as feministas, é um marcador do movimento e tem 

sido alvo de acusações de setores conservadores. A argumentação destes é de que a proposta 

de discutir gênero 1) sugere a inversão da lógica natural e divina das relações entre os dois 

“sexos”, o que é visto, no senso comum, como um ataque à ordem das coisas; e 2) coloca em 

xeque o arranjo familiar tradicional em particular e a sociedade em geral. Isso denota o caráter 

conservador dessa retórica e uma oposição ao feminismo e à diversidade de gêneros, mas 

também uma reação à emancipação feminina e aos espaços abertos às relações homoafetivas, 

ambos considerados desvios morais que desarticulam a instituição família (MIGUEL, 2016). 

Muito embora seja amplamente difundido pelos evangélicos, é a Igreja Católica 

quem dá origem ao conceito “ideologia de gênero”, ainda nos anos de 1990 (LACERDA, 

2018). Em um texto de 1997, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal 

Joseph Aloisius Ratzinger, o futuro papa Bento XVI, daria partida ao combate à “ideologia de 

gênero”27. Essa reação teria sido uma contraofensiva às discussões sobre gênero na 

Conferência sobre a Mulher (em 1994, em Pequim), organizada pela ONU, que tanto 

provocou na alta cúpula católica um sentimento de ameaça à sua doutrina quanto mostrou 

                                                             
27 Miskolci e Campana (2017, p. 726) reproduzem um trecho do texto do futuro papa Bento XVI: “Atualmente 

se considera a mulher como um ser oprimido; assim que a liberação da mulher serve de centro nuclear para 

qualquer atividade de liberação tanto política como antropológica com o objetivo de liberar o ser humano de 

sua biologia. Se distingue então o fenômeno biológico da sexualidade de suas formas históricas, às quais se 

denomina ‘gender’, mas a pretendida revolução contra as formas históricas da sexualidade culmina em uma 

revolução contra os pressupostos biológicos. Já não se admite que a ‘natureza’ tenha algo a dizer, é melhor que 

o homem possa moldar-se ao seu gosto, tem que se libertar de qualquer pressuposto de seu ser: o ser humano 

tem que fazer a si mesmo segundo o que queira, apenas desse modo será ‘livre’ e liberado. Tudo isso, no 

fundo, dissimula uma insurreição do homem contra os limites que leva consigo como ser biológico. Se opõe, 

em seu extremo último, a ser criatura. O ser humano tem que ser seu próprio criador, versão moderna de aquele 

‘serei como deuses’: tem que ser como Deus (Ratzinger, 1997: 142).” 
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uma oportunidade de resguardar o seu espaço privilegiado em um momento de secularização. 

Essa reação conservadora católica foi estendida do Pontificado de João Paulo II ao de Bento 

XVI, abrindo, assim, vasos para a integração dessa narrativa nos círculos conservadores 

brasileiros e latino-americanos (MISKOLCI; CAMPANA, 2017). 

A Carta aos bispos, enviada por João Paulo II em 2004, em que é manifestada a 

postura contrária da Igreja Católica ao feminismo e reafirmada a maternidade enquanto 

intrínseca à criatura mulher, também deságua em um combate à perspectiva de gênero que 

transborda as linhas católicas e aflui a outros setores conservadores, inclusive evangélicos 

(MISKOLCI; CAMPANA, 2017). Nesse desenrolar, o ideário que começa a se instituir e que 

é compartilhado pelo evangelismo conservador é de entender que as discussões em torno de 

“gênero” sistematizam uma forma de pensar que é fechada em si mesma, isto é, conformam 

uma ideologia, ou melhor, uma “ideologia de gênero”. Pensando dessa forma, cria-se uma 

noção de que “ideologia de gênero”, sendo um sistema de pensamento, seria análoga ao 

totalitarismo, compreensão que dá margem para fazer associações com nazismo e comunismo.  

A construção imaginária evangélica de que “ideologia de gênero” é uma arma 

comunista está assentada na narrativa de que a família é constituída por homem e mulher e 

que a primeira divisão social do trabalho é definida a partir da distinção entre esses dois 

“sexos”, ou seja, a família é a base de sustentação do capitalismo. Assim, um movimento que 

pretende mudar a concepção de “sexo” para gênero pretende também acabar com a divisão 

social do trabalho, isto é, acabar com a família e, logo, com o capitalismo, que se constrói de 

forma natural e se sustenta nessa hierarquia. Compreendendo o capitalismo como oposto do 

comunismo, este seria implantado no lugar daquele, portanto o feminismo seria um 

movimento que proporia o termo “gênero” como uma maneira de destruir a família e, 

consequentemente, superar o capitalismo e instaurar o comunismo (MIGUEL, 2016). 

O pastor, escritor e professor Augustus Nicodemus (2017, p. 21)28, que tem um 

amplo número de seguidores em suas redes sociais29, afirma que os “apologistas da ideologia 

de gênero” têm um cordão umbilical ligado ao marxismo porque ambas as ideologias 

acreditam que a conciliação de classes não é possível e reivindicam o fim das distinções de 

sexo e gênero. A sua visão não destoa da dos demais pastores trazidos aqui, ao defender a tese 

de que as escrituras sagradas são uma verdade universal e definem a cultura, e não o 

                                                             
28 Segundo a revista, este artigo foi extraído do Facebook do pastor, no entanto o material não foi identificado 

em suas redes sociais. Blogs e páginas de redes sociais evangélicos também reproduziram o mesmo texto, 

como o blog “Jesus Cristo, a única esperança” e a página no Facebook “Em Defesa da Família”. 
29 Na consulta feita às suas redes sociais no dia 13 de abril de 2021, Augustus Nicodemus tinha em torno de 648 

mil seguidores no Instagram, 543 mil no Facebook e 97 mil no Twitter.  
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contrário, então por isso as igrejas deveriam impreterivelmente rejeitar abordagens que 

questionem os papéis definidos pela Bíblia. Para ele, é importante que as lideranças 

evangélicas se tornem conscientes do avanço da “ideologia de gênero” nas instituições, nas 

políticas públicas, nas mídias e na opinião pública e promovam atividades que preparem 

lideranças masculinas, ensinem a masculinidade e a feminilidade em uma perspectiva bíblica 

e discutam temas sobre família e gênero. 

Nessa esteira, a narrativa é reforçada com a decisão tomada na Conferência de 

Pequim em usar o termo gênero nos textos oficiais de governos e da comunidade 

internacional (MISKOLCI; CAMPANA, 2017), coadunando com as representações 

anticomunistas de que as organizações internacionais fariam parte de um complô comunista. 

Entretanto tal visão não se aproxima somente das teorias sobre o “marxismo cultural”, mas 

também atravessa as linhas que convergem os imaginários neoliberal, evangélico conservador 

e anticomunista. Para Luiz Felipe Miguel (2016), um movimento como o Escola Sem Partido, 

por exemplo, pode ser concebido como um reflexo do entrelaçamento entre libertarianismo, 

fundamentalismo religioso e reedição anticomunista. Essa fusão desemboca em narrativas 

conservadoras que defendem posicionamentos familistas e mercadológicos e medidas 

contrárias à liberdade de expressão e de cátedra nas instituições de ensino. 

Cassimiro (2017) explica que a defesa de uma agenda moral é intrínseca à atuação 

parlamentar evangélica, mas o que se destaca no momento é a sua contribuição para inflamar 

a polarização do voto evangélico contra o voto de esquerda. Aqui, a agenda do evangelismo 

conservador distrai-se do foco em questões fundamentais, como economia e sociedade, e 

volta-se para a construção do “crente” como inimigo do “comunista”. Este é o caso do 

deputado federal pastor Marco Feliciano, que viu a sua eleição para a Presidência da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara como uma primeira vitória contra o 

“posicionamento comunista ideológico do PT” (CASSIMIRO, 2017, p. 127). Dessa forma, o 

voto evangélico passa a ter como pressupostos o afastamento de questões minimamente 

progressistas e a defesa do alijamento do espaço democrático daqueles representantes que se 

identificam com pautas da esquerda.  

Os discursos que constroem a esquerda como inimigo têm-se inflamado, 

especialmente quando canalizados por vozes relevantes no debate político, como o pastor 

Silas Malafaia, que reitera um contraste existente entre cristãos e comunistas e entre as pautas 

progressistas e as evangélicas, manifestando-se recorrentemente contra a “ideologia de 

gênero”. Em uma entrevista ao O Globo, no dia 2 de setembro de 2014, no período da corrida 
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eleitoral daquele ano, ao ser perguntado sobre a mudança no programa de governo de Marina 

Silva, evangélica e candidata pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), o pastor responde:  

 

Veja quem são os incoerentes. O programa da Marina não contempla tudo que 

acredito. Só porque eles fizeram uma correção, os ativistas gays falaram que não vão 

apoiar. Eles que são intransigentes. Ideologicamente, tudo o que ativismo gay for a 

favor, eu sou contra. Quem é que trouxe o debate? Chamem Aécio, Dilma e Marina 

e eu desafio que eles tenham lido seus programas inteiramente. Delegaram para suas 

equipes. O PSB-LGBT ficou responsável por essa parte e exageraram. Aí, 

provavelmente, voltaram para discussão do grupo e foi modificado. Ainda assim, os 

direitos para os gays lá (no programa de Marina) ainda estão grandes e eu não 

concordo com eles. O programa dela não tem nenhuma linha do pensamento cristão 

mas tem dez para os gays. Os intolerantes são eles. Quem não quer dialogar são eles 

(os ativistas gays). 

 

O trecho demonstra, por um lado, a sua contrariedade em relação a uma candidata 

que poderia defender totalmente uma agenda conservadora e apresenta, por outro, a noção de 

que o Outro – no caso, a comunidade LGBTQIA+ – é o intolerante do debate. Cassimiro 

(2017) explica que esta é uma estratégia para naturalizar a rejeição do Outro enquanto um 

modelo de discurso político, o que é atravessado por uma impossibilidade de reconciliação 

entre os diferentes. Nesse contexto, à democracia liberal que não tem conseguido dar 

respostas às problemáticas da crise social que se alastra, somam-se a instabilidade econômica, 

a desconfiança nas instituições de representação e a dúvida de que o âmbito jurídico-político 

seja capaz de lidar com pautas identitárias. 

Na mesma entrevista, Malafaia diz que seria eleita a maior bancada evangélica da 

história naquele ano e que os “gays” deveriam eleger os seus representantes no Congresso 

para que os grupos pudessem discutir questões ideológicas tais como se “Marx é melhor que 

Jesus” ou se o Brasil é ocidental judaico-cristão. Esse tipo de comportamento é uma estratégia 

para criar uma “falsa impressão” de que, na disputa ideológica, há uma simetria entre os 

adversários e que todos possuem a mesma condição de influenciar politicamente o seu 

público. A intenção é superdimensionar a capacidade do “inimigo” a fim de injetar ódio e 

medo sobre o projeto do Outro, o que dá fundamentos para um discurso de ódio que converte 

“crise em capital político” (CASSIMIRO, 2017, p. 129). 

A bancada evangélica, no entanto, não é um corpo homogêneo, sobretudo porque, 

de imediato, não havia um consenso sobre quem apoiar para a Presidência, muito menos há 

uma alocação em um mesmo partido, mas a eleição de Bolsonaro em 2018 expressou que uma 

nova direita cristã, articulada, poderia levar adiante os seus projetos. Foram quase 70% dos 

votos dos evangélicos e em torno de 50% dos católicos que contribuíram para a eleição do 

atual presidente, denotando uma coalizão entre pentecostalismo, neopentecostalismo e 
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catolicismo neoconservador. No discurso de posse, o presidente prometeu livrar o Brasil de 

ideologias, particularmente a “ideologia de gênero”, e defender a família, as tradições judaico-

cristãs brasileiras e as crianças de serem expostas a ideologias da esquerda, tais como a 

homossexualidade (LØLAND, 2020). 

Por um lado, a diversidade religiosa no Legislativo e no Executivo representa a 

construção de uma verdadeira democracia, dando espaço para que vozes divergentes possam 

dialogar e contribuir em importantes debates da vida social. Assim, “enquanto a esquerda 

católica dos anos de 1970 e 1980 provou ser ela mesma a maior força pela democracia por 

meio de sua resistência ao regime militar e promovendo uma cultura cívica para a democracia 

brasileira, a direita cristã nos anos de 2000 constitui um fenômeno político da democracia.”30 

(LØLAND, 2020, p. 71, grifos da autora). Por outro lado, as tendências autoritárias dessa 

direita cristã e a demonização dos oponentes estão profundamente relacionadas à 

desinformação como arma política e a discursos de ódio, ecoando a releitura de uma tradição 

autoritária do cristianismo por esses atores que se têm destacado bastante na vida política 

brasileira (LØLAND, 2020). 

Nesse sentido, representações apocalípticas e demonização do inimigo tendem a 

sair da sua esfera de mobilização política e entrar no âmbito deliberativo, na medida em que 

as formas de organização e as retóricas dos pentecostais latino-americanos não 

necessariamente expressam uma cultura democrática (LØLAND, 2020). Uma liderança como 

Bolsonaro, por exemplo, que mantém relações próximas com líderes evangélicos 

anticomunistas como Pat Robertson, pontua os seus discursos com ataques à esquerda, 

estimulando um ambiente cada vez mais hostil à democracia, ao mesmo tempo que faz 

apologia às violações da ditadura militar. Dessa maneira, as teses da “ideologia de gênero”  

podem deslocar-se para os canais oficiais de deliberação, o que colabora fortemente para o 

desgaste da liberdade política e dos direitos de minorias. 

A construção imaginária do evangélico conservador, por fim, é de que o 

comunismo, a esquerda, as minorias etc. (vistos como a mesma coisa pelo grupo) ameaçam os 

valores sobre os quais a nação brasileira foi construída. E isso reverbera em uma noção 

salvacionista em busca de uma alternativa a tudo isso que está aí e que possa sair do conflito e 

restaurar a ordem das coisas, em uma alternativa antissistema. Não há muitas mudanças 

quanto aos discursos do anticomunismo do século XX, mas mudanças em como são feitos os 

                                                             
30 Do original: “While the Catholic left in the 1970s and 1980s proved itself to be major force for democracy in 

its resistance to the military regime and through fostering a new civic culture for the Brazilian democracy, the 

Christian right in the 2000s constitutes a political phenomenon of democracy.” 
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discursos, os canais midiáticos pelos quais passam e as narrativas em que estão sustentados. 

Em parte significativa, foi devido à essa narrativa que se chegou à eleição de Jair Bolsonaro 

para a Presidência, alçando-o à liderança política do maior país da América Latina e 

consolidando-o como um dos principais nomes da extrema direita global do século XXI. 
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PALAVRAS ÚLTIMAS 

 

 

O outro existe para me servir, para se sujeitar, para ser 

subjugado, num processo em que minha liberdade se 

faz, no melhor dos casos, pela assimilação da 

diferença; no pior, pela eliminação pura e simples 

dessa diferença. (NASCIMENTO, 2011, p. 352) 

 

 

 

A defesa de um modelo único e moralmente “superior” de família, religião, 

nacionalismo, tradição e civilização expressa uma visão totalizante de mundo que, em seu 

limite, se traduz na concepção do “diferente” como o inimigo a ser eliminado. Desse modo, 

em conjunturas em que há a emergência de sentimentos fascistas, os adversários transcendem 

o seu papel no imaginário e na luta política e assumem a condição de inimigo declarado 

(STANLEY, 2020). Appadurai (2019), Mishra (2019) e Hermida e Lira (2020) discorrem que 

terrenos históricos de caos, irracionalidade, ressentimentos e incertezas são, então, espaços 

férteis para a instauração de uma guerra contra os inimigos, e, em uma guerra, o alijamento e 

a submissão do Outro são condições mínimas para se alcançarem os objetivos e garantir a 

assertividade da estratégia. 

A alteridade é intrínseca à condição de criar e unir os pares em um conjunto, e 

identificar o Outro como o inimigo a ser eliminado é a ponta da lança para projetos políticos 

antidemocráticos, que prometem uma utopia autoritária fundada na busca pela regeneração 

moral e pela construção de um paraíso habitado somente pelos iguais – mesmo que, para isso, 

uma guerra seja posta em marcha. No Brasil, em momentos de crise, o “comunismo” tem sido 

recorrentemente designado como o inimigo a ser combatido e, mesmo no pós-ditadura, apesar 

da memória dos anos de autoritarismo e do fim da Guerra Fria, o inimigo “comunista” não 

seria totalmente esquecido e o anticomunismo permaneceria latente e pronto para ser 

acionado e ressignificado em novas e distintas tessituras históricas, sociais e políticas. 

Dessa forma, as primeiras décadas do século XXI assistem à reciclagem de uma 

comunidade de sentido, a partir de um imaginário anticomunista preexistente, articulada por 

meio dos resquícios simbólicos de mais de um século de perseguição aos “subversivos” e da 

não reparação histórica daqueles violentados por um regime ditatorial que tinha no 

anticomunismo a sua ideologia justificadora. Assim como ocorreu no início do século passado 

(MENEZES, 2019), houve um impacto do avanço acelerado da comunicação e a 
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potencialização das suas estratégias no jogo político, o que influenciou fortemente na 

reconstrução da ideologia anticomunista. Da mesma maneira que havia uma comunidade de 

sentido apta a conformar um imaginário anticomunista e que foi impactada por notícias 

duvidosas e fragmentadas, atualmente as manchetes sensacionalistas e as desinformações 

reciclam narrativas conspiratórias e ressuscitam o velho temor ao “inimigo comunista”. 

Em uma relação simbiótica, o anticomunismo é fruto de permanências e 

reconfigurações do imaginário junto com uma manipulação dos símbolos que cooptam 

indivíduos ao grupo e direcionam o seu comportamento. O marcador da nova “onda” 

anticomunista em relação às “ondas” anteriores consiste no fato de esta se situar em uma 

conjuntura histórica marcada pelo avanço efetivo das pautas progressistas, particularmente o 

antirracismo e as questões de gênero; pela assimilação do neoliberalismo como imaginário 

dominante; pelas maneiras de empregar o marketing político; e pelo alargamento do próprio 

conceito de “comunista” sugerido pelos anticomunistas. Ao descontentamento de setores da 

sociedade com o aprofundamento dos direitos das minorias, a partir da promulgação da 

Constituição de 1988, somou-se o descontrole do compartilhamento de informações que não 

necessariamente são reais. Cria-se um “estado de irrealidade” edificado pela estratégia 

política das notícias falsas e desinformações, demarcando o imaginário e identificando as 

novas e múltiplas faces do inimigo “comunista”. 

Nas reconfigurações contemporâneas do anticomunismo, o inimigo comunista vai 

além do comunista per si: é uma pintura de um “comunista” em muitos tons, uma criatura 

amorfa que tem muitos dos seus traços reaproveitados de uma tela antiga, enquanto que outros 

traços foram mal refeitos ou esticados. Tal pintura caricata se relaciona diretamente à nova 

esquerda, desde os anos de 1960, incorporar em seu programa uma agenda ampliada, que 

trabalha não somente com as tradicionais classes, mas também com minorias raciais, étnicas, 

religiosas sexuais e de gênero – e as suas possíveis intersecções. Essas pautas vão de encontro 

aos princípios basilares do conservadorismo e geram uma forte reação que se manifesta nas 

teses do “marxismo cultural” e, depois, também no antiglobalismo e na “ideologia de gênero”. 

No Brasil, já a partir dos fins de 1960, as questões identitárias começaram a ser 

discutidas, porém é com a Constituição de 1988 que é iniciada a sua implementação ao lado 

de uma agenda social, em um processo que avançaria sobremaneira durante os governos 

petistas, movimento que intenta o aprofundamento real da democracia e que daria bases para 

o surgimento do “neoanticomunismo” nos termos de Motta (2017). Se na década de 1960 os 

“comunistas” já eram percebidos como inimigos da civilização cristã-ocidental, é no final da 

década de 1980 que começa a ganhar força e a se difundir globalmente a narrativa construída, 
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inicialmente, por setores da direita estadunidense de que a estratégia comunista para tomada 

do poder se teria deslocado para o campo da cultura e que o marxismo, agora, seria cultural. 

Com o avanço da globalização nos anos de 1990, os marxistas – ou os “globalistas”, neste 

caso – teriam assumido a globalização e estariam implementando o seu projeto de poder 

contra o Ocidente cristão e, em anos mais recentes, a “ideologia de gênero” estaria 

corrompendo as formas tradicionais de família e subjetividade. 

Há, nesse sentido, uma confluência entre essas três teorias da conspiração, com 

cada uma surgindo como resposta às especificidades dos períodos em que é difundida, no 

âmbito de uma reação dos conservadores a propostas e ideias às quais se opõem e que veem 

como fúteis, perversas ou nocivas. Assim, enquanto o “marxismo cultural” serviria para 

justificar que a sociedade estaria sendo tomada por novas formas de dominação marxista, o 

“globalismo” aparece como base do argumento de que a globalização apresentava resultados 

perversos porque estaria sendo controlada pelos “comunistas”. A “ideologia de gênero”, por 

sua vez, toma força em um momento histórico em que os evangélicos ascendem à política, se 

afastam do governo petista e se dispõem à direita, tornando-se importantes aliados desta 

linhagem política. 

No início deste século, houve uma confluência histórica entre a tentativa de 

aprofundar a democracia, a financeirização desenfreada provocada pelo neoliberalismo e a 

expansão das mídias e do acesso à informação. Diante disso, enquanto as camadas 

invisibilizadas passavam a ser consideradas nas políticas públicas e começavam a ter 

minimamente proteção do Estado, o crash de 2008 deixava desamparada a classe média e o 

governo do PT era acusado de envolvimento em escândalos de corrupção. As mídias trataram 

de espetacularizar os eventos e apresentar o Partido como o único responsável pela crise que o 

Brasil vivia. Notadamente, foi o governo petista o que mais investiu nas minorias, 

desenvolveu diálogos multilaterais e com o Sul global e aprofundou o Estado de bem-estar 

social, sendo, por estas e outras ações similares, facilmente rotulado como “marxista 

cultural”, “globalista” e defensor da “ideologia de gênero”. 

Na crise política e econômica que vem evidenciando-se pelo menos desde 2013, 

conservadores e neoliberais unem-se em contraposição aos “comunistas”, às pautas 

identitárias, ao suposto projeto de poder da esquerda e ao seu pretenso projeto de desmonte 

dos valores cristãos-ocidentais. Nessa conjuntura, o estímulo para requalificar um imaginário 

anticomunista preexistente e designar um “novo” inimigo associou-se ao desejo de alijar as 

políticas progressistas do PT e dar prosseguimento ao projeto liberal-conservador. Importante 

marcador dessa recuperação do anticomunismo e inclusão das novas retóricas é que, no 
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neoliberalismo de tendência reacionária, a liberdade dada aos sujeitos não está em um espaço 

democrático, político, mas no mercado, portanto não seria necessário o aprofundamento da 

democracia, visto que aprofundar a democracia seria também alargar o poder estatal, o que 

representaria o caminho para o “totalitarismo”. 

Contribui para isso o fato de o neoliberalismo ter-se tornado o imaginário 

dominante, posto que, cada vez mais, se reduz o papel do Estado ao setor de segurança, sendo 

a existência de um inimigo a condição para se instaurar e manter um estado de violência. 

Nessa guerra, abre-se um flanco para a exteriorização de sentimentos fascistas e a busca por 

um líder salvador que elimine as raízes do mal e estabilize o caos, que é ocasionado pelo 

desdobramento das próprias políticas neoliberais; pelos ressentimentos em razão de uma 

suposta perda de espaço de homens, brancos e cristãos; pela necessidade de um inimigo; e por 

um imaginário comunista preexistente. A requalificação do anticomunismo, no fim, é 

coerente com o neoliberalismo e o conservadorismo por manter à margem o antigo “inimigo” 

e opositor aos seus princípios e projetos; pela identificação de um responsável pela crise; pelo 

pouco apego desses setores à democracia; e por pautarem sua atuação política – e eleitoral –  

em cima dos temores daqueles que se viam prejudicados pelas políticas progressistas. 

Ao anticomunismo também serviu a compreensão de que as tradições no 

arcabouço liberal-conservador são o locus por excelência da estabilidade, e, nesse sentido, o 

avanço das pautas progressistas traria a desestabilização da ordem das coisas. Assim, ao 

mesmo tempo que o neoliberalismo progressista se apropriava de uma agenda originalmente 

de esquerda, esvaziando-a de sua perspectiva emancipatória, o neoliberalismo de tendência 

reacionária usava do avanço dessas pautas para reivindicar a salvaguarda das tradições, 

opondo-se a esse neoliberalismo progressista – igualmente identificado como “esquerdista” –, 

que também estaria inserido no projeto comunista de usar a cultura como um espaço de luta 

para implementar a ditadura do proletariado. 

Nesse sentido, o neoliberalismo progressista ao incorporar as pautas identitárias, 

mas sem a perspectiva de um aprofundamento real da democracia, contribuiu para que as 

novas direitas reerguessem o antigo anticomunismo, ampliando o conceito de “comunista” 

para esses movimentos. A chave para se refletir sobre isso pode ser, por um lado, a 

acomodação no capitalismo de grupos que reivindicam igualdade/equidade e podem 

radicalizar as suas atividades caso não haja minimamente uma resposta do sistema vigente às 

suas demandas – proporcionado pelos neoliberais progressistas; e, por outro, pela visão 

conservadora de que o comunismo destrói a hierarquia e a concepção de família tradicional, 

célula mínima do capitalismo, ideia capitaneada pelo neoliberalismo reacionário. 
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Dentro disso, o inimigo “comunista” não é mais entendido apenas como algo ou 

alguém a ser combatido somente no plano econômico, militar ou político stricto sensu, mas 

também – e primordialmente – no campo da cultura, sendo a sua eliminação condição 

fundamental para o reestabelecimento da “ordem das coisas”. Em um âmbito mais profundo, a 

natureza da competição econômica do neoliberalismo transborda-se para a competição 

cultural, exatamente porque economia e cultura não são esferas separadas, e os sujeitos 

passam a competir não só em termos econômicos, mas também culturais. Volta-se à antiga 

concepção de que o comunismo seria totalitário porque não permitiria concorrência nem entre 

os indivíduos nem entre sistemas econômicos, políticos, culturais, religiosos, portanto seria 

uma luta que requer que os agentes assimilem os princípios de competição, e não de 

cooperação para se construir uma democracia participativa. 

Essa noção é reflexo de uma idealização da representação de Ocidente como a de 

Ernesto Araújo (2017): uma civilização que estaria sendo sabotada, adoecida e 

constantemente atacada por valores exóticos, advindos de ideologias estranhas à sua cultura. 

E em nome da defesa do “Ocidente” e da “democracia”, ironicamente, conservadores e 

(neo)liberais não hesitam em solapar as bases dessa mesma democracia, como se viu com a 

implantação de regimes autoritários de viés anticomunista na segunda metade do século 

passado, na América Latina e em outras regiões do mundo. Nos anos de 1980, com os 

regimes ditatoriais da América Latina já em processo de esgotamento, o esvaziamento da 

Teologia da Libertação e o avanço dos (neo)pentecostais na região contribuíram para 

engendrar novos mecanismos de dominação, com a retórica do novo evangelismo se 

mantendo impregnada de um forte viés anticomunista e conservador. 

Além disso, leituras enviesadas do conceito de “totalitarismo” também 

colaboraram, por um lado, para que grupos com credenciais democráticas duvidosas 

continuassem a se projetar como os verdadeiros defensores da democracia, perpetuando a 

“ameaça comunista” como justificativa para golpes políticos, e, por outro, para manter 

alijados da arena política justamente aqueles que procuram ampliar e aprofundar a 

democracia. Em outras palavras, o anticomunismo e o imaginário a ele inerente tendem a se 

revigorar em momentos de reação conservadora a tentativas de mudanças políticas e sociais, 

de caráter inclusivo e democratizante. 

É nesse sentido que se constroem narrativas baseadas em dicotomias como 

comunismo/totalitarismo x liberalismo/democracia, que possibilitam, inclusive, o apoio a 

políticas excludentes e a líderes e governos antidemocráticos em nome de uma pretensa 

defesa da “liberdade” em oposição às “tiranias” comunistas. Esse falso binarismo continua a 
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perpassar o anticomunismo contemporâneo, em teses como as de William Lind (2008), que 

sugere que “marxismo econômico” e “marxismo cultural” seriam “ideologias totalitárias” por 

desejarem impor uma sociedade sem hierarquias, implementada por um Estado centralizador 

e controlador. 

Essas falsas simetrias são alimentadas por uma rede de desinformação engendrada 

pelos partidários da extrema direita, grupo que faz um amplo uso dos novos canais da mídia 

para disseminar representações do que seria o “comunista”, um ser oposto ao “patriota”. Em 

tempos caóticos e com uma corrente infinita de informações que chegam a cada segundo, 

indivíduos-alvo dessas campanhas midiáticas acabam vulnerabilizados e expostos a um ciclo 

de mentiras, a um estado de irrealidade, estratégia fascista que dá aos sujeitos e grupos a ideia 

de que estão sendo perseguidos por um inimigo. É preciso, portanto, eliminar o seu “oposto”, 

aquele que seria responsável por desviar a formação moral de um povo atacando a inocência 

das crianças e a Igreja, levando os jovens às drogas e à homossexualidade e destruindo as 

tradições. 

Existe, dessa forma, um pânico identitário e moral estimulado pela extrema 

direita, definido por Löwy (2020) e Miskolci e Campana (2017), de modo a aproximar 

ressentimentos, anticomunismo, ódio ao Outro e estado de irrealidade por meio de notícias 

falsas e desinformações – algo parecido com as ações nazifascistas apontadas por Ianá Costa 

(2019). Nesse ínterim, dialogam a proposta de regeneração nacional, a tentativa neoliberal de 

inserir o Estado apenas como “gestor” cultural e securitário, o avanço da globalização e a 

identificação de um responsável pelo “caos”. Em uma perspectiva mais ampla, há uma luta 

para definir o destino e a forma das instituições, sejam elas a família, o Estado ou as 

organizações internacionais, por exemplo. Já em um âmbito mais raso, essa luta reverbera em 

uma ação neoliberal-conservadora que identifica no “comunista” o provocador de mudanças 

“indesejáveis”, mantendo e reproduzindo, assim, a lógica das tradições enquanto 

estabilizadoras, pari passu à difusão da ideia de que o mercado é o real espaço de liberdade. 

“Marxismo cultural”, “globalismo” e “ideologia de gênero”, nesse contexto, são 

narrativas que têm legitimado ações contra o “comunismo” ampliado e que, dada a abertura 

das mídias tradicionais para essas retóricas e o acesso às novas mídias, contribuem para a 

ascensão de líderes e movimentos políticos com tendências autoritárias e/ou fascistizantes, 

como o trumpismo e o bolsonarismo. Denota-se que não se ignoram a indeterminação da 

história e os inúmeros caminhos que os processos sociais e políticos podem tomar, mas houve 

um aproveitamento e uma manipulação das formas de imaginar e criar inerentes aos 

indivíduos e grupos. Isso porque, além de existir uma comunidade de sentido anticomunista, 
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não se pode desprezar que houve uma atuação consciente de lideranças políticas, pensadores, 

mídia, think tanks e muitos outros indivíduos e instituições na reedição do anticomunismo.  

É nesse sentido que o anticomunismo deve ser compreendido para além de 

simples disputas de poder e ser situado nos projetos que intentam esvaziar a natureza política 

dos sujeitos e grupos. É um fenômeno que reduz de uma maneira tirana as redes de 

solidariedade, respalda movimentos antidemocráticos e naturaliza a violência, a morte e a 

tortura do Outro, do “diferente”, do “estrangeiro”, do “impuro”, do “infiel”, do que não 

compartilha da mesma visão de mundo, inserindo-se, assim, em uma estratégia dos setores 

dominantes – seja no recorte de classe, de raça, de gênero – para conter mudanças radicais na 

ordem estabelecida e evitar a emancipação dos setores historicamente excluídos e oprimidos. 
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