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O PASSADO MÍTICO

É em nome da tradição que os antissemitas baseiam 
seu “ponto de vista”. É em nome da tradição, do 
longo passado histórico e dos laços de sangue com 
Pascal e Descartes que os judeus são informados de 
que nunca pertencerão a este lugar.

Frantz Fanon, Pele negra, máscaras brancas (1952)

É natural começar este livro onde a política fascista inva-
riavelmente afirma descobrir sua gênese: no passado. 
A política fascista invoca um passado mítico puro que 

foi tragicamente destruído. Dependendo de como a nação 
é definida, o passado mítico pode ser religiosamente puro, 
racialmente puro, culturalmente puro ou todos os itens aci-
ma. Mas há uma estrutura comum a todas as mitificações 
fascistas. Em todos os passados míticos fascistas, uma versão 
extrema da família patriarcal reina soberana, mesmo que há 
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poucas gerações. Recuando mais no tempo, o passado mítico 
era um tempo de glória da nação, com guerras de conquista 
lideradas por generais patriotas, com exércitos repletos de 
guerreiros leais, seus compatriotas, fisicamente aptos e cujas 
esposas ficavam em casa cuidando da próxima geração. No 
presente, esses mitos se tornam a base da identidade da nação 
submetida à política fascista.

Na retórica de nacionalistas extremos, esse passado 
glorioso foi perdido pela humilhação provocada pelo globa-
lismo, pelo cosmopolitismo liberal e pelo respeito por “valores 
universais”, como a igualdade. Esses valores, supostamente, 
enfraqueceram a nação diante de desafios reais e ameaçadores 
para sua existência. 

Esses mitos geralmente se baseiam em fantasias de uma 
uniformidade pregressa inexistente, que sobrevive nas tradi-
ções das pequenas cidades e dos campos, os quais permanecem 
relativamente isentos da decadência liberal dos grandes centros 
urbanos. Essa uniformidade – linguística, religiosa, geográfica 
ou étnica – pode ser perfeitamente comum em alguns movi-
mentos nacionalistas, mas os mitos fascistas diferenciam-se 
com a criação de uma história nacional gloriosa, em que os 
membros da nação escolhida governavam devido a conquistas 
e realizações em prol do desenvolvimento da civilização. Por 
exemplo, na imaginação fascista, o passado invariavelmente 
envolve papéis de gênero tradicionais e patriarcais. O passado 
mítico fascista tem uma estrutura particular, que sustenta 
sua ideologia autoritária e hierárquica. O fato de que as so-
ciedades do passado raramente eram tão patriarcais, ou tão 
gloriosas, quanto a ideologia fascista as faz imaginar não vem 
ao caso. Essa história imaginária fornece provas para apoiar a 
imposição de hierarquia no presente, e dita como a sociedade 
contemporânea deve ser e agir.



o passado mítiCo    21

Num discurso de 1922 no Congresso Fascista em Ná-
poles, Benito Mussolini declarou:

Nós criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma pai-
xão. Não é necessário que ele seja uma realidade... Nos-
so mito é a nação, nosso mito é a grandeza da nação! E 
a esse mito, essa grandeza, que queremos transformar 
numa realidade total, subordinamos tudo.1

Aqui, Mussolini deixa claro que o passado mítico fas-
cista é intencionalmente mítico. A função do passado mítico, 
na política fascista, é aproveitar a emoção da nostalgia para 
princípios centrais da ideologia fascista: autoritarismo, hie-
rarquia, pureza e luta.

Com a criação de um passado mítico, a política fascista 
cria um vínculo entre a nostalgia e a realização dos ideais fascis-
tas. Os fascistas alemães também compreenderam claramente 
esse ponto sobre o uso estratégico de um passado mitológico. 
O principal ideólogo nazista, Alfred Rosenberg, editor do 
proeminente jornal nazista Völkischer Beobachter, escreve em 
1924: “A compreensão e o respeito por nosso próprio passado 
mitológico e nossa própria história serão a primeira condição 
para ancorar mais firmemente a próxima geração no solo da 
pátria original da Europa”.2 O passado mítico fascista existe 
para ajudar a mudar o presente.

***

A família patriarcal é um ideal que os políticos fascistas pre-
tendem criar na sociedade – ou recuperar, como afirmam. A 
família patriarcal é representada sempre como uma parte cen-
tral das tradições da nação, diminuída, mesmo recentemente, 
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pelo advento do liberalismo e do cosmopolitismo. Mas por 
que o patriarcado é tão central, do ponto de vista estratégico, 
para a política fascista?

Numa sociedade fascista, o líder da nação é análogo ao 
pai da família patriarcal tradicional. O líder é o pai da nação, 
e sua força e poder são a fonte de sua autoridade legal, assim 
como a força e o poder do pai da família no patriarcado 
supostamente são a fonte de sua suprema autoridade moral 
sobre seus filhos e esposa. O líder provê a nação, assim como 
na família tradicional o pai é o provedor. A autoridade do 
pai patriarcal deriva de sua força, e a força é o principal valor 
autoritário. Ao apresentar o passado da nação como um pas-
sado com uma estrutura familiar patriarcal, a política fascista 
conecta a nostalgia a uma estrutura autoritária hierárquica 
organizadora central, que encontra sua mais pura represen-
tação nessas normas.

Gregor Strasser era o chefe da propaganda nacional-
-socialista nazista do Reich na década de 1920, antes que o 
cargo fosse assumido por Joseph Goebbels. De acordo com 
Strasser, “para um homem, o serviço militar é a forma mais 
profunda e valiosa de participação – para a mulher, é a ma-
ternidade!”.3 Paula Siber, chefe em exercício da Associação 
de Mulheres Alemãs, num documento de 1933 criado para 
refletir a política oficial do Estado dos nacionais-socialistas 
para as mulheres, declara que “ser mulher significa ser mãe, 
significa afirmar com toda a força consciente da alma o va-
lor de ser mãe e torná-lo uma lei vital... a mais alta vocação 
da mulher nacional-socialista não é somente ter filhos, mas 
conscientemente e com total devoção a seu papel e dever 
como mãe de criar filhos para seu povo”.4 Richard Grunber-
ger, historiador britânico do nacional-socialismo, resume “o 
cerne do pensamento nazista sobre a questão das mulheres” 
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como “um dogma de desigualdade entre os sexos tão imutável 
quanto aquele entre as raças”.5 A historiadora Charu Gupta, 
em seu artigo de 1991, “Politics of Gender: Women in Nazi 
Germany” [A política de gênero: Mulheres na Alemanha na-
zista], chega a argumentar que “a opressão das mulheres na 
Alemanha nazista, na verdade, representa o caso mais extremo 
de antifeminismo do século XX”.6

***

Esses ideais de papéis de gênero estão definindo os movimen-
tos políticos mais uma vez. Em 2015, o partido de direita da 
Polônia, o Partido da Lei e da Justiça (em polonês, Prawo i 
Sprawiedliwość, abreviado como PiS), ganhou uma maioria 
absoluta nas eleições legislativas da Polônia, tornando-se o 
partido dominante do país. O PiS, em sua atual encarnação, 
tem em seu centro um chamado para retornar às tradições 
sociais cristãs conservadoras da Polônia rural. A maioria de 
seus políticos abomina abertamente a homossexualidade. É 
anti-imigração, e a União Europeia condenou suas medidas 
mais antidemocráticas, como a criação de leis que permitem 
aos ministros do governo (que são membros do partido) o 
controle total da mídia estatal, concedendo-lhes o poder de 
demitir e contratar os chefes de radiodifusão das estações de 
rádio e televisão da Polônia. Mas internacionalmente é mais 
conhecido por seu extremismo na política de gênero. O aborto 
já estava proibido na Polônia, com exceções apenas para danos 
severos e irreversíveis ao feto, sérios riscos para a mãe, ou nos 
casos de estupro ou incesto. O novo projeto de lei proposto 
pelo PiS teria eliminado o estupro e o incesto como exceções 
à proibição do aborto, com encarceramento como penalidade 
para mulheres que buscam o procedimento. O projeto de lei 
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não foi aprovado somente por causa de protestos e manifes-
tações de mulheres nas ruas das cidades da Polônia.

Ideias semelhantes sobre gênero estão em ascensão no 
mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, muitas vezes 
respaldadas na história. Andrew Auernheimer, chamado de 
Weev, é um conhecido neonazista que dirigiu o jornal on-line 
fascista The Daily Stormer, junto com Andrew Anglin. Em 
maio de 2017, ele publicou um artigo no The Daily Stormer 
intitulado “Just What Are Traditional Gender Roles?” [Quais 
são os papéis tradicionais de gênero?]. Nele, afirma que as 
mulheres eram tradicionalmente consideradas como proprie-
dade em todas as culturas europeias, exceto pelas sociedades 
judaicas e alguns grupos ciganos, que eram matrilineares:

É por isso que os judeus estavam tão interessados   em 
atacar essas ideias, porque a passagem patrilinear da 
propriedade era inatamente ofensiva à sua cultura. A 
Europa só tem essa noção absurda de mulheres como 
entidades independentes por causa da subversão 
organizada por agentes do judaísmo.7

Segundo Weev, ecoando o nazismo do século XX, os 
papéis de gênero patriarcais são centrais para a história euro-
peia, parte do “passado glorioso” da Europa branca.

Nos escritos de Weev, o passado não somente respalda os 
papéis tradicionais de gênero, mas separa grupos que suposta-
mente aderem a esses papéis e aqueles que não. Da Alemanha 
nazista à história mais recente, essa distinção punitiva pode 
chegar ao ponto de genocídio. O movimento de poder hutu 
foi um movimento de supremacia étnica fascista que surgiu 
em Ruanda nos anos anteriores ao genocídio ruandês de 1994. 
Em 1990, o jornal pró-poder hutu, Kangura, publicou os Dez 
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Mandamentos Hutus. Os três primeiros relacionavam-se 
com gênero. O primeiro declarava traidor qualquer um que 
se casasse com uma mulher tutsi, manchando, assim, a pura 
linhagem hutu. O terceiro preconizava que as mulheres hutus 
assegurassem que seus maridos, irmãos e filhos não se casassem 
com mulheres tutsis. O segundo mandamento é:

2. Todo hutu deve saber que nossas filhas hutus são 
mais adequadas e escrupulosas em seu papel de mu-
lher, esposa e mãe de família. Não são elas bonitas, 
boas secretárias e mais honestas?

Na ideologia do poder hutu, as mulheres hutus exis-
tem somente como esposas e mães, encarregadas da sagrada 
responsabilidade de garantir a pureza étnica hutu. Essa busca 
pela pureza étnica foi uma justificativa básica para matar os 
tutsis no genocídio de 1994.

Evidentemente, a linguagem de gênero e as referências 
aos papéis e valor especial das mulheres descambam, muitas 
vezes, para o discurso político, sem pensar muito em suas 
implicações. Nas eleições americanas de 2016, um vídeo mos-
trou o candidato republicano à presidência, Donald Trump, 
fazendo graves comentários depreciativos sobre as mulheres. 
Mitt Romney, candidato presidencial do Partido Republica-
no em 2012, disse que as observações de Trump “rebaixam 
nossas esposas e filhas”. Paul Ryan, o presidente republicano 
da Câmara dos Representantes, disse: “As mulheres devem 
ser defendidas e reverenciadas, não objetificadas”. Essas duas 
observações revelam uma ideologia patriarcal subjacente que 
é típica de grande parte da política do Partido Republicano 
dos EUA. Esses políticos poderiam simplesmente ter dado voz 
à descrição mais direta dos fatos, que é que os comentários de 
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Trump rebaixam metade de nossos concidadãos. Em vez dis-
so, a observação de Romney, em linguagem que evoca aquela 
usada nos Dez Mandamentos Hutus, descreve as mulheres 
exclusivamente em termos de papéis tradicionalmente subor-
dinados nas famílias, como “esposas e filhas”, nem mesmo 
como irmãs. A caracterização de Paul Ryan das mulheres como 
objetos de “reverência”, em vez de merecedoras do mesmo 
respeito, objetifica as mulheres na mesma frase que censura 
quem as objetifica.

A família patriarcal na política fascista está inserida 
numa narrativa maior sobre as tradições nacionais. O primei-
ro-ministro húngaro, Viktor Orbán, foi eleito para o cargo em 
2010. Ele supervisionou a demolição das instituições liberais 
daquele país a serviço da criação do que Orbán descreve 
abertamente como um Estado não liberal. Em abril de 2011, 
Orbán supervisionou a introdução da Lei Fundamental da 
Hungria, a nova constituição da Hungria. O objetivo da Lei 
Fundamental é declarado logo no início, na Declaração Nacio-
nal, que começa elogiando a fundação do Estado húngaro por 
Santo Estêvão, que “há mil anos fez do nosso país uma parte 
da Europa cristã”. A Declaração Nacional húngara continua 
expressando orgulho pelo fato de que “nosso povo defendeu 
a Europa ao longo dos séculos em uma série de lutas” (supos-
tamente contra o Império Otomano muçulmano). Reconhece 
“o papel do cristianismo na preservação da nacionalidade” e 
compromete-se a “promover e salvaguardar nossa herança”. 
A Declaração Nacional húngara termina prometendo cumprir 
uma “permanente necessidade de renovação espiritual e inte-
lectual” e oferecer um caminho para que as novas gerações do 
país possam “fazer da Hungria um grande país novamente”.

A primeira série de artigos da Lei Fundamental, “A Fun-
dação”, é classificada por letras. O Artigo L declara na íntegra:
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(1) A Hungria protegerá a instituição do casamento como 
a união de um homem e uma mulher estabelecida por 
decisão voluntária, e a família como a base da sobrevi-
vência da nação. Os laços familiares devem basear-se no 
casamento e/ou na relação entre pais e filhos.

(2) A Hungria deve incentivar o compromisso de ter filhos.
(3) A proteção das famílias será regulada por um ato car-

dinal.

A segunda série de artigos, “Liberdade e Responsabi-
lidade”, é classificada por algarismos romanos. O Artigo II 
proíbe o aborto.

A mensagem evidente é que o patriarcado é uma prática 
virtuosa do passado, cuja proteção em relação ao liberalismo 
deve ser consagrada na lei fundamental do país. Na política 
fascista, mitos de um passado patriarcal, ameaçados pela 
invasão de ideais liberais e tudo o que eles significam, atuam 
para criar uma sensação de pânico frente à perda do status 
hierárquico, tanto para homens quanto para a capacidade do 
grupo dominante de proteger sua pureza e status da invasão 
estrangeira.

***

Se um “retorno” a uma sociedade patriarcal solidifica uma 
hierarquia na política fascista, a fonte dessa hierarquia se 
aprofunda ainda mais no passado, chegando a Santo Estêvão 
no caso da Hungria. Num passado glorioso, membros da co-
munidade nacional ou étnica escolhida ocuparam seu lugar 
de direito no topo estabelecendo a pauta cultural e econômica 
para todos. Isso é estrategicamente vital. Podemos pensar 
na política fascista como uma política de hierarquia (por 
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exemplo, nos Estados Unidos, a supremacia branca exige e 
pressupõe uma hierarquia perpétua), e para concretizar essa 
hierarquia, podemos pensar no deslocamento da realidade 
pelo poder. Se alguém consegue convencer uma população 
de que ela é legitimamente excepcional, que foi destinada, 
por natureza ou destino divino, a governar outras populações, 
essa população já foi convencida de uma mentira monstruosa.

O movimento nacional-socialista surgiu do movimento 
Völkisch [de “folclore”, “popular”] alemão, cujos defensores 
buscavam um retorno às tradições de um mítico passado 
medieval alemão. Embora Adolf Hitler estivesse mais obce-
cado com certa visão da Grécia antiga como modelo para seu 
Reich, líderes nazistas como Alfred Rosenberg e Heinrich 
Himmler, este um dos membros mais poderosos do regime, 
eram fervorosos admiradores e promotores do pensamento 
völkisch. Bernard Mees escreve em The Science of the Swastika 
[A ciência da suástica], sua história de 2008 sobre a conexão 
entre os antigos estudos alemães e o nacional-socialismo:

os escritores völkisch logo descobriram que a imagem 
dos antigos alemães poderia servir para fins práticos; 
o glorioso passado germânico poderia ser empregado 
como justificativa para os objetivos imperialistas do 
presente. O desejo de Hitler de dominar a Europa 
continental foi explicado nos periódicos nazistas 
no final da década de 1930 como mera realização 
do destino germânico, repetindo as migrações pré-
-históricas arianas e depois germânicas em todo o 
continente durante a antiguidade tardia.8

As táticas desenvolvidas por Rosenberg, Himmler e 
outros líderes nazistas inspiraram, desde então, a política 
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fascista em outros países. Segundo os adeptos do movimento 
Hindutva na Índia, os hindus eram a população autóctone da 
Índia, vivendo de acordo com os costumes patriarcais e com 
estritas práticas sexuais puritanas até a chegada dos muçulma-
nos e, posteriormente, dos cristãos, que introduziram valores 
ocidentais decadentes. O movimento Hindutva fabricou uma 
versão de um passado mítico indiano com uma nação pura de 
hindus, para suplementar dramaticamente o que é considera-
do pelos estudiosos como a história real da Índia. O partido 
nacionalista dominante da Índia, o Bharatiya Janata Party 
(BJP), adotou a ideologia Hindutva como seu credo oficial 
e conquistou o poder no país usando uma retórica emocio-
nal que pedia um retorno a esse passado fictício, patriarcal, 
duramente conservador, étnica e religiosamente puro. O BJP 
é descendente do braço político-institucional do Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS), um partido nacionalista hindu 
de extrema-direita que defendia a supressão de minorias não 
hindus. Nathuram Godse, o homem que assassinou Gandhi, 
era membro do RSS, assim como o atual primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi. O RSS foi explicitamente influen-
ciado pelos movimentos políticos fascistas europeus, e seus 
principais políticos viviam elogiando Hitler e Mussolini no 
final das décadas de 1930 e 1940.

***

O objetivo estratégico dessas construções hierárquicas da his-
tória é deslocar a verdade, e a invenção de um passado glorioso 
inclui o apagamento de realidades inconvenientes. Enquanto a 
política fascista fetichiza o passado, nunca é o passado real que 
é fetichizado. Essas histórias inventadas também diminuem 
ou extinguem completamente os pecados passados da nação. 


