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1. INTRODUÇÃO: 
O QUE É FASCISMO?
Se você procurar na internet o que é Fascismo, certamente encontrará textos enormes 
falando sobre as diversas caracterís�cas deste desvio de caráter humano. 

Nossa proposta, com este material, é simplificar isso tudo, sa�sfazendo a sua curiosida-
de sobre o assunto.

EM RESUMO, FASCISMO É A IDEIA DE SUPERIORIDADE DE UM SER HUMANO SOBRE OUTRO.

Essa ideia de superioridade se encaixa nas mais diversas formas, como, por exemplo: 
superioridade racial, sexual, cultural, gené�ca, social, religiosa, etc.

Quando uma pessoa considera sua raça, etnia, iden�dade ou cultura superior, está 
tendo uma a�tude fascista.

Quando um homem se acha superior à sua esposa, às mulheres ou à comunidade 
LGBTQI+, no contexto geral, ele está tendo uma a�tude fascista.

Quando uma pessoa que vive no meio urbano diz que um indígena é inferior a ele, está 
tendo uma a�tude fascista. 

Quando uma pessoa diz que os aeroportos ficaram piores devido à presença de pesso-
as menos favo recidas financeiramente, essa pessoa está tendo uma a�tude fascista.

Quando um religioso infere que outra religião é inimiga ou inferior, ele está tendo uma 
a�tude fascista.

Dos parágrafos acima, podemos extrair que vários �pos de preconceitos fazem parte 
de uma ideologia maior: Fascismo. 

Este material foi desenvolvido pelo Movimento 
Policiais An�fascismo do Rio Grande do Norte. 
Ao final do guia, você pode conhecer um pouco 
sobre nossa história e nossas lutas.

Quer comentar algo? Envie ao e-mail 
policiaisantifascismorn@gmail.com.



2. ATITUDES 
FASCISTAS 
SÃO 
CRIMINOSAS?

Nem todos esses preconceitos 
mencionados anteriormente são 
tipificados como crimes, por       
enquanto. 

Exemplos que são considerados 
crimes: racismo (superioridade de 
raça), homofobia (aversão aos 
LGBTQI+) e intolerância religiosa 
(superioridade de religião). 

Já o machismo (superioridade de 
sexo) e a ideia de superioridade 
social ainda não são crimes        
tipificados em lei.



3. CULTO AO 
NACIONALISMO

“UMA VERDADEIRA 
ADORAÇÃO AOS
SÍMBOLOS 
NACIONAIS, O 
QUE ACABA
FOMENTANDO A 
IDEIA DE 
SUPERIORIDADE 
DO SEU PAÍS 
PERANTE OUTROS”

Podemos definir uma segunda 
característica do fascismo 
como sendo o “culto ao nacio-
nalismo”. 

Quando mencionamos “culto”, 
estamos falando de algo fora 
do normal, uma verdadeira 
adoração aos símbolos nacio-
nais, o que acaba fomentando 
a ideia de superioridade do seu 
país perante outros.

Na mente de uma pessoa im-
pregnada pelo fascismo, se eu 
sou superior e se meu país é 
superior aos outros, eu devo, 
posso e tenho todo o direito de 
dominar seus territórios e 
impor as minhas vontades. 

É assim que apontamos uma 
terceira característica do fascis-
mo: o culto às armas e às 
forças armadas. 



4. CULTO ÀS ARMAS E 
ÀS FORÇAS ARMADAS
Toda pessoa de ideologia fascista defende com unhas e dentes a 
liberação do porte de armas. 

Entenda, aqui, que nem todo mundo que defende a liberação do 
porte de armas é fascista, mas todo fascista defende a sua libera-
ção. 

São estes mesmos que defendem intervenções militares no 
Estado, pedem Ato Inconstitucional nº 5 (AI-5), prisão do Supremo 
Tribunal e outrcoisas do tipo.

LEMBRAMOS QUE QUALQUER APOLOGIA
À DITADURA MILITAR É CRIME!



5. ÓDIO À 
CULTURA 
E À CIÊNCIA
Podemos citar aqui uma quarta 
característica do fascismo: o ódio 
à cultura e à ciência e a aversão 
ao conhecimento libertário. 

Adeptos do fascismo tendem a 
negar fatos científicos comprova-
dos a todo custo. Não é à toa o 
fenômeno que surge no planeta 
de pessoas que acreditam que a 
Terra é plana. 

Também há um crescente movi-
mento de pessoas que, na pande-
mia da COVID-19, estão teimando 
em ouvir a OMS e buscam se      
medicar com remédios sem      
comprovação científica, além de 
também não respeitarem a     
quarentena acreditando que a 
pandemia é uma "gripezinha".

Isso ocorre porque elas precisam 
justificar o injustificável. E como a 
ciência nega crenças como essas, 
ela se torna inimiga do fascismo.



6. NAZISMO 
É UMA
VERTENTE 
DO FASCISMO

Ao analisar a história da huma-
nidade, percebemos que todo         
governo fascista que chega ao 
poder tem ânsia de adquirir 
novos territórios. 

Um país que apareceu com a 
ideia de superioridade da 
raça ariana, culto ao naciona-
lismo, uso de crianças nas 
forças armadas, que queimou 
livros científicos em praças 
públicas e mandou judeus 
para campos de concentra-
ção lembra algo?

O nazismo é uma vertente do 
fascismo. Porém, nem todo 
fascista é nazista, mas todo 
nazista é fascista.

O NAZISMO É
UMA VERTENTE
DO FASCISMO. 
PORÉM, NEM TODO 
FASCISTA É 
NAZISTA, MAS 
TODO NAZISTA É 
FASCISTA.
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7. COMO O 
FASCISMO SE 
MANIFESTA 
NO BRASIL?

Dentro da realidade brasileira, 
como o fascismo se manifesta? De 
muitas formas! 

A primeira que podemos elencar é 

a SOCIAL. 
É quando, por exemplo, as classes 
altas brasileiras adotam o discurso 
da meritocracia e acreditam que o 
pobre é pobre porque é preguiço-
so ou não gosta de trabalhar.

Outra forma de manifestação do 
fascismo no Brasil é a racial, onde 
a pessoa de pele preta/negra sofre 
diariamente o preconceito de        
pessoas de outras raças e/ou 
etnias. 

Quando se trata de preconceito 
racial, a classe econômica não     
importa, sendo comum ver 
alguém da classe média esnobar 
ou ser preconceituoso com        
pessoas pretas/negras.

Lorem ipsum



INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
Mais uma forma que podemos 
citar do fascismo tupiniquim é no 
tocante à religião. As pessoas de 
religião com raízes africanas 
sofrem preconceito de pratica-
mente todas as outras religiões 
que existem neste país. 

Não é fácil procurar emprego 
quando se é da Umbanda ou do 
Candomblé. E se está trabalhando 
e a religião é exposta, essas pesso-
as se deparam com o preconceito 
dos colegas.

LEMBRAMOS QUE A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 DEIXA CLARO QUE O 
BRASIL É UM PAÍS LAICO. 
O Estado brasileiro não deve ter 
uma religião preferida e o país 
deve acolher de forma igual todas 
as religiões, sem nenhum tipo de 
preconceito.



MACHISMO
O Brasil também é o país do       
machismo. Aqui, as mulheres tê-m 
uma média salarial muito abaixo 
da média dos homens. 

Nem todos os cargos nas empre-
sas são ocupados por mulheres e 
as mesmas ainda têm que, na 
maioria das vezes, tomar conta da 
casa e das crianças ao chegar do 
trabalho. 

OU SEJA, AS MULHERES 
BRASILEIRAS SOFREM COM UMA 
JORNADA DE TRABALHO DUPLA E 
COM MENORES SALÁRIOS.
Para piorar essa situação, o Brasil 
é o 5º país no ranking de femini-
cídios no mundo inteiro.



HOMOFOBIA
Sexualmente, também sofrem   
pessoas da comunidade LGBTQI+. 
O Brasil é o país que mais mata 
homossexuais no planeta. 

Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais, travestis, transgêne-
ros e queer não são respeitadas no 
Brasil

Muitas sofrem agressões até         
físicas de desconhecidos na rua.

Transexuais, travestis e transgêne-
ros são as pessoas mais vulnerá-
veis à violência que se origina no 
preconceito e na intolerância.

Esse preconceito se desdobra 
também no mercado de trabalho.



Frequentar a escola sendo  
destas minorias também não é
tarefa fácil. 

Bullying, preconceitos dos mais 
diversos e agressões diaria-
mente ocorrem, sem
que pareça haver uma solução.

INFELIZMENTE, SÃO 
ABSURDOS QUE SE 
TORNARAM 
COMUNS, MAS 
JAMAIS DEVERÃO 
SER ACEITÁVEIS!

8. BULLYING 
A VIDA TODA

O NAZISMO É
UMA VERTENTE
DO FASCISMO. 
PORÉM, NEM TODO 
FASCISTA É 
NAZISTA, MAS 
TODO NAZISTA É 
FASCISTA.



Dentro da realidade brasileira, 
como o fascismo se manifesta? De 
muitas formas! 

A primeira que podemos elencar é 

a SOCIAL. 
É quando, por exemplo, as classes 
altas brasileiras adotam o discurso 
da meritocracia e acreditam que o 
pobre é pobre porque é preguiço-
so ou não gosta de trabalhar.

Outra forma de manifestação do 
fascismo no Brasil é a racial, onde 
a pessoa de pele preta/negra sofre 
diariamente o preconceito de        
pessoas de outras raças e/ou 
etnias. 

Quando se trata de preconceito 
racial, a classe econômica não     
importa, sendo comum ver 
alguém da classe média esnobar 
ou ser preconceituoso com        
pessoas pretas/negras.

9. POLICIAIS
FASCISTAS

Todas as características men-
cionadas anteriormente se 
apresentam de forma ainda 
pior na segurança pública. 

Quando uma pessoa dessas 
minorias mencionadas nos 
tópicos deste guia se depara 
com um agente de segurança 
adepto do fascismo, a probabi-
lidade do abuso de poder é 
iminente. 

Entenda: não queremos dizer 
que todos os policiais são fas-
cistas e, sim, que existem 
agentes adeptos desse pensa-
mento em todos os ramos da 
segurança pública.

Quando estes maus policiais 
se deparam com pessoas 
pretas, pobres ou LGBTQI+, 
por exemplo, atos de violência 
e abuso policial têm alta pro-
babilidade de acontecer.

Porém, se você for um desem-
bargador, juiz ou morar no 
Alphaville, pode ficar tranquilo. 

Os casos de abusos policiais 
sobre essa classe da popula-
ção são raros, e isso acontece, 
muitas vezes, porque essas 
pessoas tendem a conhecer 
autoridades que possam punir 
os agentes.



10. AVANÇO DO 
FASCISMO
Dessa forma, podemos observar que o fascismo está impregnado 
no DNA deste país. 

Com o avanço dos meios de comunicação, o fascismo vem ganhan-
do mais força com o surgimento de líderes fascistas.

Essas pessoas arregimentam uma verdadeira horda que se nutre 
de ódio, ignorância, preconceitos, nacionalismo desenfreado e tudo 
mais de negativo que possa existir.

Esses líderes fascistas estão em todo lugar e, especialmente, em 
canais do YouTube, Twitter, blogs e até em cultos religiosos. 

Percebam que isso é muito perigoso! Foi a mistura de religião com 
fascismo que deu origem ao Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. 

Ku Klux Klan que é um movimento extremista racista, anticatolicis-
mo e antissemitismo.



11. COMO O 
FASCISMO 
VOLTOU À 
TONA?
O fascismo não ressurgiu do nada. 
Ele se materializou com a eleição 
de Donald Trump, nos EUA, um 
homem que não tem medo ou 
vergonha de expressar seu racis-
mo, sua intolerância religiosa, seu 
machismo, sua ganância imperia-
lista, seu preconceito com latinos, 
gays e pretos.

Trump fez todo fascista que estava 
congelado no armário sair e       
procurar por líderes como ele, e 
não são poucos.

Assim, vivemos uma época que 
ficará conhecida como “a década 
perdida”, no Brasil. 

Uma década em que o povo esco-
lheu se aventurar em um discurso 
de ódio vindo de pessoas com    
história política execrável.



12. O QUE DEVO FAZER 
A PARTIR DE AGORA?

Agora que você entendeu o que é 
o fascismo e como ele se apresen-
ta no Brasil, existem duas opções: 
ficar neutro ou lutar contra. 

Quando falamos em lutar, não 
significa pegar em armas, e sim 
abrir os olhos da sociedade peran-
te esse perigo que se alastra em 
todo o planeta desde que Donald 
Trump assumiu o poder, nos       
Estados Unidos.

Lembre-se sempre que o homem é 
o lobo do homem. O Estado deve 
impedir que o homem se alimente 
dele mesmo. 

Porém, quando o Estado se torna 
corrompido, o destino dos gover-
nados é a sua aniquilação.

LEMBRE-SE 
SEMPRE QUE O 
HOMEM É O 
LOBO DO HOMEM. 
O ESTADO DEVE 
IMPEDIR QUE O 
HOMEM SE 
ALIMENTE 
DELE MESMO.



INFELIZMENTE, SÃO 
ABSURDOS QUE SE 
TORNARAM 
COMUNS, MAS 
JAMAIS DEVERÃO 
SER ACEITÁVEIS!

13. PARABÉNS POR TER 
CHEGADO ATÉ AQUI!
Se você chegou até aqui e concordou com tudo, é porque resolveu, 
como no filme Matrix, tomar a pílula vermelha e acordar. 

PARABÉNS, AGORA VOCÊ É UM ANTIFASCISMO!
Agora, entenda! Nosso movimento é absolutamente pacifista, de-
mocrático e ANTIFASCISMO, ou seja, é contra o Fascismo estrutu-
ral, e não contra pessoas que foram contaminadas por esse desvio 
de caráter. 

Entendemos que muitas pessoas que hoje estão apoiando líderes 
como Jair Bolsonaro, muitas vezes é devido às fake news e por 
acreditarem em promessas de campanha.

Nunca apoiaremos qualquer tipo de violência, em nenhuma 
instância, em nenhuma manifestação de rua ou em qualquer 
outro lugar. 

Não apoiamos jamais a queda de um governo legítimo. Apoia-
mos mecanismos legais como o Impeachment, processo-criminal 
legítimo e fundamentado na lei em caso que for comprovado o 
ilícito do governante.



O Movimento Policiais An�fascismo é formado por trabalhadoras e traba-
lhadores do sistema de segurança pública, representados por policiais civis e 
militares estaduais e federais, bombeiros, guardas municipais, agentes peni-
tenciários e do sistema socioeduca�vo.

Reunidos nos dias 28 e 29 de setembro de 2017, na cidade do Rio de Janei-
ro/RJ, em plenária final do I Seminário Nacional dos Policiais An�fascismo, 
na sede da OAB-RJ, diversos representantes de vários estados deliberaram o 
Manifesto do Movimento.

O Manifesto, que pode ser lido na íntegra em nosso 
site, é uma carta completa com as nossas pautas e 
reivindicações para conhecimento de todas as cate-
gorias policiais, movimentos sociais e ins�tuições 
interessadas na luta an�fascismo e na construção de 
uma sociedade mais justa.

No Rio Grande do Norte, o movimento é coordena-
do pelo policial civil Pedro Chê, que também é licen-
ciado em História.

Conheça o Movimento Policiais An�fascismo RN:
h�ps://policiaisan�fascismo-rn.blog.br

Conheça Pedro Chê:
h�ps://pedroche.com.br

SIGA-NOS:

MOVIMENTO 
POLICIAIS ANTIFASCISMO

POLICIAISANTIFASCISMORN ANTIFASCISMORN 

Todas as características men-
cionadas anteriormente se 
apresentam de forma ainda 
pior na segurança pública. 

Quando uma pessoa dessas 
minorias mencionadas nos 
tópicos deste guia se depara 
com um agente de segurança 
adepto do fascismo, a probabi-
lidade do abuso de poder é 
iminente. 

Entenda: não queremos dizer 
que todos os policiais são fas-
cistas e, sim, que existem 
agentes adeptos desse pensa-
mento em todos os ramos da 
segurança pública.

Quando estes maus policiais 
se deparam com pessoas 
pretas, pobres ou LGBTQI+, 
por exemplo, atos de violência 
e abuso policial têm alta pro-
babilidade de acontecer.

Porém, se você for um desem-
bargador, juiz ou morar no 
Alphaville, pode ficar tranquilo. 

Os casos de abusos policiais 
sobre essa classe da popula-
ção são raros, e isso acontece, 
muitas vezes, porque essas 
pessoas tendem a conhecer 
autoridades que possam punir 
os agentes.



NUMA SOCIEDADE 
ONDE HÁ FASCISMO,
NÃO BASTA NÃO 
SER FASCISTA,
É NECESSÁRIO SER 
ANTIFASCISMO!

POLICIAISANTIFASCISMORN ANTIFASCISMORN 


