
COLEÇÃO 
QUE HORAS SÃO?

A abordagem paralela permite delinear 
propriedades e transformações da lin-
guagem empregada por fascismos de 
ontem e de nossos dias, permitindo que 
façamos comparações diretas e indire-
tas entre o que houve na Europa das pri-
meiras décadas do século XX e o que 
está acontecendo na sociedade brasilei-
ra do século XXI. Disso derivam mú ltiplas 
discussõ es: quais são as demais carac-
terísticas do fascismo? Como se pode 
distingui-lo do populismo e da demago-
gia? É excessivo chamar as práticas polí-
ticas do bolsonarismo e os desempenhos 
oratórios de Bolsonaro de fascistas? Dis-
cutidas a fundo pelos autores, tais ques-
tões iluminam nossa compreensão so-
bre os usos da linguagem por estados 
totalitários do passado e pelas ascen-
sões autoritárias de nosso presente. 
Como postula Edmund Burke, um povo 
que não conhece a história está fadado a 
repeti-la.

Falar às massas para melhor calar o 
povo, eis a característica fundamen-
tal da linguagem do fascismo. Joseph 
Goebbels já dava a receita: falar ao 
povo e em nome do povo, falar ao 
povo como o povo fala e pode enten-
der, para então ser sua voz, até que 
este não tenha mais nada a dizer.

Em A linguagem fascista, o historia-
dor Emilio Gentile – professor eméri-
to da Università La Sapienza de Roma 
– e o linguista Carlos Piovezani – 
professor associado da UFSCar – 
examinam a linguagem empregada 
pelo fascismo a partir de dois eixos: 
Benito Mussolini, seus pronuncia-
mentos e performances oratórias na 
meteórica ascensão que o conduziu 
de um simples jovem colegial até a 
condição de Duce da Itália; e Jair Bol-
sonaro, o neofascismo tropical e as 
principais marcas dos discursos que 
concorreram para levar o capitão re-
formado do Exército à Câmara de Ve-
readores do Rio de Janeiro, passan-
do por sete mandatos como deputa-
do federal, até chegar à presidência 
do Brasil.
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“Para calar a voz do povo, para silenciar opositores e para 
fazer aceitar o aniquilamento de seus adversários, o fascis-
mo de ontem investia principalmente um carisma distintivo e 
tradicional em seu orador, já o de nossos tempos vale-se so-
bretudo de um carisma pop daquele que fala às massas. Mais 
ou menos esquematicamente, se poderia dizer que aquele fala-
va com grande energia depositada em seu corpo, em sua língua 
e em sua voz e com uma aparente firmeza de caráter e de va-
lores, para se impor como um superior sobre o povo, enquanto 
este, por seu turno, tenta lhe falar de modo natural e autêntico, 
ainda que também enérgico, e de forma simples e clara, para 
se aproximar do povo como se fosse uma pessoa comum.”


