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Resumo 

O artigo teve como objetivo investigar a ascensão de Marine Le Pen, do partido de 

extrema-direita Frente Nacional, nas eleições francesas de 2012. Busca-se 

compreender como Le Pen, através da comunicação e da propaganda, se vale da 

construção de uma imagem, aparentemente descolada dos conteúdos fascistas, 

para revitalizar uma ideologia reacionária no em meio a pretensa despolitização 

“pós-moderna”. Investiga-se o alçamento de capital político de Le Pen via 

mecanismos do espetáculo (Débord) e do mito (Barthes), sem perder de vista a 

gênese do fascismo e os rumos atuais da política. Conclui-se que o programa de 

Marine, apesar de se anunciar como novo e de pautar a agenda política, inscreve-se 

num fundo histórico tipicamente fascista, ao herdar e perpetuar sua ideologia. 
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Um espectro ronda a Europa – o espectro ultranacionalista. Galopantes níveis 

de desemprego, cortes salariais e demais efeitos da persistente crise financeira de 

2008 provocam medidas de austeridade governamental – traduzido em 

congelamento de benefícios sociais generalizados –, que fomentam, por 
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conseguinte, descontentamento e indignação popular. Grécia, Irlanda, Itália, 

Espanha e Portugal buscam estabilidade em meio ao descontrole fiscal e perda de 

credibilidade em que imergiram. O futuro é tema receoso para o europeu, pois o 

horizonte está encoberto pelo clima de incerteza. Para além da recessão 

econômica, mesmo o projeto de uma Europa unificada, de uma só moeda e livre 

trânsito, tem sido cada vez mais questionado.  

Em meio a esse cenário de insegurança paroxística, afloram naquelas 

populações sacrificadas pela crise sentimentos extremistas, veículo para a 

xenofobia, a islamofobia, enfim, para a intolerância. Em medida proporcional ao 

agravamento da instabilidade, a intolerância ao outro aumenta. E assim, no 

momento no qual a consistência institucional da União Europeia é posta a prova, 

expondo seu frágil elo, a extrema-direita insurge-se e se apresenta, através de um 

discurso ardilosamente reacionário, como resposta e salvação oportuna frente ao 

mal “exterior” – este personificado no imigrante, bode expiatório novamente 

culpabilizado, e ao processo de globalização, responsável-macro pela flexibilidade 

espacial de populações e capitais. A política que se ressurge nesse novo contexto 

de contradições, tem como mote a reafirmação da autoridade soberana do Estado-

Nação (“Estado Razão” iluminista) e a revitalização da unidade identitária nacional 

(“Espírito Comum”). Por ela é proposto o abandono da União Europeia e de seu 

modelo político-econômico de posição neoliberal. 

Elucidar este fenômeno pode ser um auxílio para sinalizar caminhos e 

descaminhos da política do século XXI. A figura de Marine Le Pen trata-se, pois, de 

um recorte urgente para se pensar o presente, dado que ela significa algo do ethos 

atual, no qual todas as instâncias do mundo social – onde aí se inclui 

definitivamente o território político – sofrem transmutações decorrentes da lógica 

mercantil instalada. 

 

Incursão ao fascismo 

 Afinal, o que é o Fascismo? Questionamento tal paira sobre o heterogêneo 

corpus de análise do tema desde seu primórdio – contemporâneo ao surgimento do 

fenômeno na segunda década do século XX – até os dias de hoje. Em Tempos de 

Fascismos (2010), é levantada a conjetura da revolução como substrato da 

ideologia fascista. “Embora a prática dos regimes fascistas tenha tido um viés 
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conservador [...] não significa que na raiz ideológica do fascismo não tenha existido 

um forte elemento revolucionário” (SZNAJDER, 2010, p. 27). O mesmo aspecto já 

era observado em 1933 por Wilhelm Reich: “na sua falta de escrúpulos políticos, o 

fascismo alemão prometeu tudo a todos” (REICH, 2001, p. 63). 

Nota-se que era a classe média baixa, baluarte do regime fascista3, quem 

ditava o tom da retórica hitleriana hostil ao capital financeiro: “Se não tivesse 

feito a promessa de lutar contra a grande empresa, Hitler nunca teria ganho o 

apoio das classes médias” (REICH, 2001, p. 41).  

Já o filósofo Slavoj Žižek toca mais fundo na questão da “revolução” alemã: 

o nazismo, “apesar de ser uma reação à banalidade burguesa”, não teria se 

constituído um Evento, pois foi incapaz de romper a ordem que desprezava. Na 

hora de atacar as relações de produção capitalista “não foi suficientemente 

radical”: 

 

Hitler não “teve a coragem” de mudar realmente as coisas; ele não agiu 
realmente, todas as suas ações foram fundamentalmente reações, isto é, 
ele agiu de modo que nada realmente mudasse, encenou o grande 
espetáculo da Revolução para que a ordem capitalista sobrevivesse. [...] 
longe de efetivamente perturbar a tão desdenhada ordem burguesa 
“decadente”, longe de despertar os alemães da imersão em sua 
degenerescência, o nazismo foi um sonho que lhes permitiu continuar 
chapinhando nela e adiar o despertar; na verdade, a Alemanha só 
despertou com a derrota de 1945. (ŽIŽEK, 2011, p. 162-163) 

 

O filósofo Lukács em A Destruição da Razão (1959) falava acerca da 

exploração do sentimento anticapitalista das massas pelo movimento fascista, 

numa espécie de pacto entre este e a elite que, através do Estado forte 

(capitalismo monopolista de Estado), poderia renovar suas bases de poder 

(CARNEIRO, 2008). Para tal, o fascismo capitalizava o medo: Os alemães esperavam 

um salvador que pudesse indicar o caminho da saída (LUKÁCS apud CARNEIRO, 

2008, p. 24). 

O ressurgimento fortalecido da mitologia no período entre-guerras, 

argumenta David Harvey (2000), tratava-se de uma procura por crenças capazes de 

aprumar a sociedade moderna, conturbada, quando a fé no progresso iluminista era 

questionada pelos horrores dos conflitos belicosos entre as nações. Ocorre que 

                                                
3 Reich, através da abordagem psicanalítica, apontou os mecanismos libidinais investidos pelo 
fascismo para conquista da classe média, cuja estrutura familiar conservadora e reprimida 
predispunha esta a mobilização pela causa fascista. 
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dessa produção de mitos resultou a estetização da política, do qual o fascismo - 

como poucos regimes soube se valer, investindo na fantasia do líder messiânico, 

“libertador das massas”. Muito embora fossem notáveis as características políticas 

de Hitler – figura de eloquência e talentoso agitador –, bem como de Mussolini, o 

líder “carismático” foi, invariavelmente, uma imagem lapidada pelo “marketing”, 

afirma o historiador Ian Kershaw (1993). 

 A intolerância é outro caráter ideológico fundamental do fascismo: além de 

cumprir parte do aparato repressivo, a exclusão do outro é uma necessidade 

ideológica. Norberto Bobbio (2004) é categórico ao afirmar que a violência foi a 

própria ideologia, o fim em si ao invés de meio. Žižek qualifica esse tipo de 

violência como uma analogia ao passage à l’acte lacaniana; ou seja, uma 

encenação impotente que admitia a incapacidade dos nazistas de efetivamente 

“questionar-confrontar-estilhaçar” a ordem burguesa por eles declarada 

“decadente” (2011, p. 163-164). 

 

Contradições francesas 

 O fascismo, fenômeno que no início acreditava-se essencialmente restrito à 

Itália e a “ação diabólica” do Duce, alcança a Alemanha sob os contornos do 

nazismo no Terceiro Reich, em 1933. No caso francês, deve-se observar a 

existência da Action Française, que, diferente das milícias organizadas pelos 

nazistas para vigilar os países ocupados, este foi o “primeiro movimento político 

fascista significativo”, conforme observação do alemão Ernst Nolte (KONDER, 1977, 

p. 28). O movimento surge em 1898 com um forte caráter ultranacionalista e de 

traços antissemitas, encabeçado por Charles Maurras, ostentando semelhanças 

significativas com os futuros regimes totalitários que convulsionariam o início do 

século XX. 

 Ao longo dos últimos dois séculos, a França foi fértil solo para a história 

política, marcada por contradições que oscilam dos ideais iluministas a mais 

sórdida trajetória colaboracionista da Europa. Na primeira metade dos anos trinta, 

“os fascistas franceses tinham um quadro de opções excessivamente rico” 

(KONDER, 1977, p. 29), e, durante a ocupação alemã no país, várias eram as 

vertentes mais ou menos fascistas, como o Partido Popular francês de Jacques 

Doriot. Pode se entender que o fascismo francês não foi produto de uma doutrina 
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introjetada ou compelida a existir numa situação de ocupação – como ocorreu em 

outros países –, mas, ao contrário, foi o pioneiro ou antecessor dessa espécie de 

manifestação política que tornar-se-ia conhecida pelas lideranças de Mussolini e 

Hitler no século XX. Apesar da tese gerar controvérsias entre os historiadores, 

como reconhece Konder, “as condições de desunião interna, que o fascismo francês 

nunca chegou a superar, diminuem a significação do seu pioneirismo” (1977, p. 29), 

no presente estudo ela é significativa para o entendimento posterior do político-

social francês. 

 Em pleno século XXI, afinal, o ex-presidente Sarkozy apresentava a 

imigração como um problema óbvio para a França a ser resolvido, e o clima de 

flerte com o extremismo não é nada velado. O próprio Sarkozy entoa de forma 

clara sua estratégia, ainda candidato à República em 2007: “Desde 1983, temos a 

extrema direita mais forte da Europa [...] Não devemos prosseguir como se ela não 

existisse. Quero dialogar com os que se inclinaram para a extrema direita porque 

eles estão sofrendo” (G1, 2007). Novamente candidato para as eleições de 2012, 

buscou firmemente o apoio desse eleitorado. A extrema direita a que Sarkozy se 

refere e cujos votos tentou cooptar atende pela Frente Nacional. 

 

A frente nacional 

 A raison d’être da Frente Nacional é o tópico da imigração, num discurso 

que põe em questão a identidade francesa. A “invasão” de estrangeiros é 

representada como um genocídio cultural, a extinção dos franceses d’abord e o 

desaparecimento da herança gaulesa, ideias que ecoam claramente do legado 

folclórico-nacionalista de Charles Maurras, da Action Française, cuja influência é 

admitida por Le Pen. Para aquele que enxerga a nação, antes de tudo, como uma 

nação étnica, o ódio é canalizado no elemento antinacional, o outro. 

 Devido a uma declaração em que negou o Holocausto publicamente como um 

“mero detalhe da Segunda Guerra”, Jean-Marie Le Pen demonstrou ao longo do 

tempo que seus valores políticos, ainda que estigmatizados, tinham um 

significativo respaldo na sociedade francesa. Em 1999, o partido sob sua liderança 

agregava cerca de 60.000 militantes inscritos, fora as associações simpatizantes 

que representam diferentes setores sociais, chegando a ostentar um eleitorado 

nacional significativo; força tal permite alguns considerá-lo a “primeira grande 
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experiência de tipo fascista de massas na França depois da Segunda Guerra 

Mundial” (TEIXEIRA DA SILVA, 2000, p. 196). 

 O eleitorado-base do partido, composto majoritariamente por jovens de 

sexo masculino e de baixo nível de instrução, operários, camponeses e 

comerciantes (TEIXEIRA DA SILVA, 2000), frustrados com a esquerda, voltaram-se 

para o programa populista da extrema-direita, que oferece como solução para as 

crescentes taxas de desemprego o protecionismo e a deportação massiva dos 

imigrantes. 

 O apogeu da carreira de Jean-Marie Le Pen foi disputar o segundo turno das 

eleições presidenciais, em 2002, contra Jacques Chirac. Eliminando o então 

primeiro ministro francês, Lionel Jospin, pela primeira vez a esquerda, depois de 

três décadas, estava fora da disputa. A extrema direita, por sua vez, disputava o 

segundo turno presidencial, fato inédito. O país, que nas pretéritas décadas assistiu 

o desmantelamento do velho welfare state – marca dos Trente Glorieuses ou 

“gloriosos 30 anos pós-guerra” – e que cambaleia ao se integrar com o laissez-faire 

neoliberal, está imerso numa crise de escala global e sem voz autônoma para 

reagir: essa malaise foi o contexto da disputa presidencial de 2012. 

 

Marine le pen e a eleição presidencial 

 Em janeiro de 2011, Jean-Marie Le Pen, aos 82 anos, se retira da liderança 

da FN. Marine, sua filha, sucede o posto após triunfar nas primárias do partido, 

ganhando de Bruno Gollnish, representante da ala mais radical. Marine tornou-se 

notável por processar reformas na extrema-direita francesa e arbitrar a agenda da 

disputa presidencial de 2012, quando concorria ao pleito. Formada em Direito pela 

Universidade de Paris, tem 44 anos, é casada pela terceira vez e mãe de três 

filhos. Deputada do Parlamento Europeu desde 2004, ela coleciona superlativos e 

sabe jogar com os elementos midiáticos que causam frisson no palco do espetáculo 

político francês. Ela reafirma valores conservadores e todas as diatribes 

demagógicas do pai sem ser barroca, sem expressar ódio ou fórmulas racistas; 

explica o cerco ao imigrante em termos econômicos e desculpabiliza a posição 

xenófoba que representa. Marine Le Pen é a prima-dona sorridente da extrema-

direita contemporânea. 
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Marine foi mais de uma vez qualificada por sondagens para o segundo turno 

de 2012, chegando a ser apontada como franca favorita através de intenções de 

votos em maio de 2011, superando Sarkozy. “Nunca antes um candidato da FN 

havia se classificado para o segundo turno nas pesquisas de opinião, nem sequer o 

pai de Marine, Jean-Marie Le Pen, a quem ela substituiu em janeiro e que passou 

ao segundo turno em 2002” (Veja, 2011). Ela também foi apontada como a favorita 

entre o público jovem - na faixa etária entre os 18 e 24 anos, o índice de intenção 

de votos no primeiro turno chegou aos 26%. A líder frontista também conquistou o 

apoio de célebres como Brigitte Bardot, assim como foi injuriada por outros, como 

Madonna, que exibiu, durante show em Telavive, a imagem de Marine associada à 

suástica nazista. 

Marine encarna um processo de “dédiabolisation” da FN, mantendo uma 

certa distância estratégica das posições tradicionais do partido. Ela fragmenta seu 

posicionamento em frentes propagandísticas conflituosas: rejeitando o epíteto da 

extrema-direita, ela mobiliza mesmo – e perverte – a agenda da esquerda, numa 

torrente de discursos que ostentam toda uma fraseologia anticapitalista. Ela afirma 

ser a única candidata “antissistema”. Através da denúncia da globalização ou, 

empregando seu termo, mondialisation, toma as dores e acusar a incúria que sofre 

o trabalhador francês (os 6 milhões de desempregados [chômeurs] hoje na França 

serviram como denúncia recorrente contra a gestão de Sarkozy). Através desse 

eixo, o principal conceito ideológico do partido é reafirmado: no significante vazio 

do “imigrante”, aquele que “desarmoniza” a nação, é estampado a iconografia do 

Mal – ele é o culpado pelo desemprego, pelo déficit público, etc. e, assim, o ódio é 

“racionalizado”. “Não é uma questão de perigo. A imigração é um problema 

econômico”, esclarece ela, em entrevista para a Folha em maio de 2011.  

 Em abril de 2012, Sarkozy disse em comício que a questão da identidade 

nacional francesa, o controle de imigrantes etc. não são ideias da direita, muito 

menos da extrema direita, sendo elas ideias baseadas no bom senso. Mesmo 

François Hollande, mais leniente às propostas de controle imigratório, recuou no 

segundo turno e precisou que se encarregaria de limitar o acesso de imigrantes no 

país. Mais tarde, também afirmou que entendia a voto dos compatriotas que 

votaram FN, temerosos quanto ao seu futuro e o da nação. O eleitorado da FN 

tornou-se o troféu mais cobiçado na segunda volta das eleições, principalmente 
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para Sarkozy, que jazia com um pé fora do Palácio do Eliseu frente ao favoritismo 

do socialista moderado François Hollande. O desfecho do segundo turno deu-se, 

enfim, no dia 6 de maio, com o êxito de Hollande, eleito com 51,63% dos votos 

contra 48,37% de Sarkozy, rejeitado pelos eleitores da FN. 

 Acentua-se aqui a constatação de que é Marine Le Pen quem conduziu esta 

campanha, os temas da extrema-direita figuravam no centro do debate. Foucault 

(2010) já ensinava: “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 

sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar” (p. 10). Nesse sentido, é de se crer que, independente do 

resultado, Marine pode ser considerada a grande vencedora da disputa 

presidencial, cujo mérito foi pautar a agenda dos rivais, conduzindo a disputa 

política e contaminando direta ou indiretamente tanto a plataforma de direita 

quanto de esquerda com os valores promovidos pelo seu partido. 

 

O erro de paralaxe 

Paralaxe, do grego parallaxis, significa “ação de alternar”: “deslocamento 

aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação” (Dicionário 

Houaiss, 2001). Trata-se de um fenômeno de perspectiva óptica: o posicionamento 

de um certo objeto em relação a outro varia consoante a perspectiva do 

observador, levando ao erro que deve ser corrigido. 

 

 
Figura 1 Esquema representativo da paralaxe de Marine Le Pen. 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 
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A contradição inerente ao desvio paralático, porém, não reside em seu 

conteúdo explícito e sim na relação entre o conteúdo e o fundo histórico no qual é 

observado. Portanto, analisar o fenômeno sobre um legado histórico – isto é, 

político – é crucial para o entendimento da questão, uma vez que os elementos 

ideológicos escapam ao olhar sobre o fenômeno por si. Tais elementos, revividos e 

repaginados por Marine Le Pen, encontram-se opacos graças a uma ardilosa 

construção de imagem, valendo-se da obtusidade política para crescer. A análise 

dessa construção, portanto, vai se deter no material de campanha de Marine ao 

pleito presidencial francês de 2012. 

 

A campanha presidencial de marine le pen 

 A obra À Contre Flots [“A contra corrente”], de autoria da própria Marine, é 

um material singular para a análise de seu fenômeno. Publicado no ano de 2006 e 

relançado em 2011 – momento em que ela lançava sua candidatura à presidência, 

portanto considerado de cunho propagandístico –, o livro versa acerca de suas 

memórias biográficas. A construção narrativa das memórias de Marine canaliza-se 

num esforço de legitimação para o seu engajamento político, que pretende se 

justificar devido a uma espécie de “vocação” predestinada: “cresci com política, 

comi política, dormi com a política. Eu queria fugir da política, mas a política 

acabou por se tornar naquilo que eu amo” (LE PEN, 2011). Ela apresenta-se como 

uma figura que almejaria o poder menos por uma questão de mera ambição ou pela 

fatalidade de ser filha de Jean-Marie do que uma vontade passional de revigorar o 

“espírito” da França, que a mesma o diagnostica em estado de enfermidade, 

denunciando a inação e mesmo a má fé dos políticos tanto de direita quanto de 

esquerda em relação à “emergência de um estado muçulmano em solo francês”, à 

globalização e à União Europeia. À tal aura de predestinação e visão apocalíptica 

da decadência nacional, cujo fim, como foi visto no presente estudo, é o exercício 

da “revolução” reacionária, poder-se-ia traçar um paralelo óbvio com os líderes 

fascistas, notadamente Hitler e Mussolini, figuras que também se envolviam pela 

aurática missão política para legitimar o exercício de seu poder pela violência, em 

nome da nação. 
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 Já no primeiro capítulo de sua biografia, Marine enaltece o sofrimento 

experienciado pelo fato de sua filiação com Jean-Marie Le Pen. Assim, tornou-se 

vítima, ainda na infância, do ódio que as pessoas sentiam pelas opiniões políticas 

de seu pai: “Ser filha de Le Pen significou entrar em um mundo extremamente 

injusto, um mundo onde eu teria que me vigiar constantemente, me justificar e 

defender meu pai, principalmente dentro do universo escolar” (LE PEN, 2011, p. 

47). Os elementos que permeiam o relato de Marine, devidamente estetizados, 

inscrevem-se num discurso de ordem outra que o político, assemelhando-se àqueles 

difundidos pelas mass media contemporâneos. Marine opera, assim, através da 

dramatização, a instrumentalização de seu passado que adquire um formato em 

voga, ou ao gosto, por exemplo, dos programas ou produtos culturais exibidos na 

televisão e as publicações veiculadas pelos tablóides, que expõem publicamente a 

vida privada, as tramas familiares, etc. A contracapa do livro bem afirma o tom 

melodramático típico que poderia ser o argumento de um programa de reality show 

ou tema de uma manchete sensacionalista: “Visto do interior, sua história não 

parece em nada com o que se supõe, principalmente porque ela põe em cena uma 

família nada banal, ao mesmo tempo excêntrica e atormentada” (LE PEN, 2012).  

 A evocação que Marine faz de uma infância dolorosa pretende romper com 

um continuum da extrema-direita tradicional, da imagem do líder viril e de 

formação militar, presente também na história dos líderes carismáticos que 

arregimentavam os movimentos fascistas. A autobiografia reforça a representação 

dessa forma, que faz Marine ganhar características ora femininas, pelo seu sofrer 

passivo e redentor, ora masculinas, pela força que provou ter ao atravessar 

inúmeras adversidades e, enfim, ter se levantado, assumindo o lugar do pai na 

liderança do partido e tornando-se uma notória candidata à presidência da França. 

Manifesta-se aí um autoritarismo de saias: uma feminilidade “superficial” que 

maquia a afirmação do poderio fálico e distancia-se aparentemente da imagem 

corpulenta e megalômana, já tão caricatural, do líder fascista patriarcal ou 

autoritário. No caso de sua autobiografia, a manobra do gênero sexual é clara. 

 A característica andrógina de Marine é reforçada pelos meios midiáticos, que 

a descrevem com base na mistura de traços masculinos e femininos, também 

constantemente comparada ao seu pai, Jean-Marie Le Pen. O fascínio, no formato 

adorniano de indústria, que o comportamento andrógino exerce é comprovado por 
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ícones pop, como David Bowie, Michael Jackson, Boy George, ou o glam rock anos 

oitenta, como aquele da banda The New York Dolls, e, caso recente nos anos 2000, 

da estrela Lady Gaga. Modelos em voga como Andrej Pejic e a brasileira 

transsexual Lea T. desfilam para grifes de moda de renome: ora como homens, ora 

travestidos de mulher. 

 Além da tendência que acaba por compartilhar com os ídolos produzidos 

pela Indústria Cultural, o comportamento e perfil de Marine também convergem 

com o mito da Santa Joana D’Arc (1412-1431), padroeira da França e símbolo 

patriótico cultuado, que povoa o imaginário do francês. A Donzela de Orléans, 

como também é chamada, é caracterizada pela dualidade de sexos. 

 

  
Figuras 11 e 12 Comícios de Marine Le Pen em que a iconografia mítica de Joana D’Arc é evocada. 
Fonte: Flickr.com e Veja 

 

 Essa representação fora construída no âmbito da literatura e encontra-se na 

obra do historiador francês Jules Michelet, representante do romântico no século 

XIX. Ele assimilou Joana D’Arc, com toda a carga conceitual, ao mito de uma 

heroína que sintetiza a criança e o povo - e, como tal, constitui uma personalidade 

andrógina: “Não é sua feminidade pura que faz dela uma heroína: é que, por mais 

mulher que seja, ela conhece os dois sexos do espírito [...] como ser andrógino, o 

herói é criança, ao guardar as virtudes da infância” (GOMES, 2009). Joana D’Arc 

pulsa no sistema de mistificação da dirigente Le Pen: Se a primeira digladiava 

contra a dominação anglo-saxã durante a Guerra dos Cem Anos, a retórica de 

Marine Le Pen “defende” uma França autônoma das novas formas de dominação 

que esterilizam o seu país.  
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Figura 3 e 4 Cartaz de campanha. 
Fonte: Sítio oficial de campanha: http://www.marinelepen2012.fr. 
 
 Singelo, o material oficial da campanha presidencial (figuras 3 e 4) parece 

dizer pouco à primeira vista, conquanto algumas formas simbólicas podem ser 

rapidamente identificadas. A composição de ambos os cartazes é simples e 

“limpa”, não há excesso de informação, e acaba por ressaltar, justamente, a 

candidata em si, que ocupa a maior parte da imagem, chamando atenção 

principalmente para o rosto, o principal objeto sígnico da propaganda. A pequena 

variação entre as duas peças já oferta diferentes leituras de significado: à 

esquerda, percebe-se uma Marine inofensiva, extremamente feminilizada em sua 

postura (a cabeça suspensa por cima das mãos, semicruzadas), de certa forma 

passiva e pueril, “entregue”. No caso do cartaz à direita, percebe-se mais 

determinação, uma atitude impositiva: o rosto erguido lhe faculta segurança, o 

olho levemente mais cerrado denota um olhar atento, franco e afetivo. O sorriso 

sutil nos lábios, no entanto, neutraliza a firmeza inscrita com o atributo da 

generosidade, lembrando aquela incondicional benevolência característica das 

mães que devotam a vida aos seus filhos. 

 Talvez seja aí que o sentido ideológico das peças se manifesta: na impressão 

de maternagem devota construída a partir das feições de Marine, estabelecendo 

uma relação de afetividade recíproca. Em tempos fragmentários, de 

enfraquecimento do sentimento de identificação pautado pelo pertencimento ao 

Estado-nação, o olhar terno que a candidata lança é um conforto, um alívio: 

“alguém está cuidando de mim, me protegendo”, o que desperta a fantasia 

inconsciente de religar-se simbioticamente à mãe, reintegrado e pleno: o que mais 
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seria a obsessão nazifascista pela ideia de comunidade harmônica e etnicamente 

homogênea? Marine, então, oferece simbolicamente o seu útero, lugar sacrário, 

para o refúgio dos “enfants de la patrie” em crise. Os líderes carismáticos 

tradicionais encarnavam o poder total e a dominação do alto de sua virilidade e 

truculência – como os machos a garantir a pureza inviolável da pátria mãe, 

sugerindo segurança e redenção das misérias nacionais. Marine, mulher e mãe, 

encarna ela mesma a pátria e dispensa a ostentação fálica para processar a missão 

redentora. Ela reconfigura, portanto, a obsessão fascista por um Estado forte e 

uma liderança capaz de guiar com pulso firme e sem vacilos o destino grandioso da 

nação e de seus predestinados. 

 Assim, encarna o mito salvador: uma imagem que indica um caminho para 

saída do mal-estar atual que, bem da verdade, somente encena uma violência 

falseada contra o estatuto do sistema capitalista, cuja manutenção, todavia, essa 

própria imagem garante intacto, mantendo neutralizada uma alternativa 

emancipatória verdadeira no porvir político:  “é preciso lembrar sempre que uma 

das operações básicas da ideologia hegemônica é impor um ponto falso, para nos 

impor uma escolha falsa” (ZIZEK, 2011, p. 383). A restituição de um Estado firme 

frente às ameaças provenientes das forças exteriores é o que Marine preconiza: a 

promessa de “emancipação” que esse programa propõe, no entanto, é de mesma 

natureza daquela concebida, muitas décadas antes, pela ideologia fascista. 

 

Enfim 

 Esclarecer que Marine não é um ponto zero referencial no plano político foi 

o esforço que permeou todo o trabalho: busca-se, assim, lançar luz sobre sua 

essência afim de resolver o erro de paralaxe que ela opera através da 

autoproclamada “desdiabolização” das ideias de seu partido, graças a articulação 

engenhosa de uma imagem inocente e moderna.  

 Os regimes fascistas, apesar de representarem em sua época uma solução 

para os impasses vividos em tempos de profundas crises e incertezas – como 

também é, de certa forma, a passagem histórica atual –, foram desmascarados em 

suas profundas incoerências e, em seu próprio caminho rumo ao esgotamento e 

fracasso. A violência contra o sistema do qual afirmava desprezar (a democracia 

burguesa, a elite decadente) acabou inoperante, se comparada a violência 
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efetivada contra populações inocentes, incluindo aí os seus próprios seguidores. 

Restariam das aventuras fascistas, as ruínas e os números alarmantes de morte e 

destruição, índices concretos dos elementos de ódio da ideologia e dos efeitos da 

guerra desencadeada em seu nome. Não existe, enfim, uma alternativa política aí: 

trata-se somente de uma passagem impotente ao ato lacaniana (ZIZEK, 2011), 

voltada contra o elemento mais fraco, que sustenta a fantasia de revitalizar uma 

França idealizada. Marine representa hoje, com a força carismática do líder, esse 

ideário no cenário do capitalismo tardio. Sua crescente conquista de espaço 

político, graças a articulação engenhosa de uma imagem carismática, representa a 

subtração da experiência política sobre a forma de seu contrario, a experiência de 

consumo que oferta uma falsa alternativa, embora atraente e midiatizada, ao 

modelo de organização social dominante e de seus efeitos. É necessário atentar 

para a responsabilidade social dos meios de comunicação, cuja natureza, 

“indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar” (DÉBORD, 1997, p. 171), 

torna-se instrumento e cúmplice desse processo. 

 A historicidade aplicada ao presente trabalho torna-se um exercício 

mnêmico necessário para recordar, pois, que a expressão política de Marine não 

constitui um fragmento isolado, inédito: essa falácia adapta-se bem a nossa 

economia baseada na produção industrial de experiências e mercadorias, em que 

cada uma delas é “diferente” de qualquer outra que já tenha previamente 

existido. Privado da significação, numa ontologia esquizofrênica em relação ao 

tempo, o indivíduo anda sem rumo numa eterna sucessão de fragmentos. Este é, 

afinal, o princípio do mito: “transforma a história em natureza” (BARTHES, 2002, 

p. 150), e também o do discurso espetacular: “o que ele mostra vem sempre 

isolado do ambiente, do passado, das intenções, das consequências” (DÉBORD, 

1997, p. 188). Faz-se necessário, entretanto, totalizar esse fragmento, sem 

negligenciar o passado, para reinterpretá-lo e obter seu sentido ideológico 

desmistificado: a partir daí fica claro que o programa “inocente” da líder da Frente 

Nacional partilha, sim, de uma essência isomorfa a ideologia fascista – não no 

sentido de que ela encarnaria um novo Hitler ou Mussolini; afinal, os tempos são 

outros e a estrutura que permitira o estabelecimento de tais regimes, poder-se-ia 

dizer, já não existem. Evitando o risco de um emprego desonesto do conceito: é 
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pouco provável que um novo regime fascista igual aos que erigiram no início do 

século XX possa surgir hoje. No entanto: 

 

Privado de grandes respiradouros bélicos, o fascismo evolui contrafeito, 
caminha com dificuldade. Mas o sistema se recusa a deixá-lo morrer, 
porque precisa dele: dá-lhe injeções, reanima-o, sugere-lhe sucedâneos 
para os alimentos que lhe faltam, guerras “localizadas”, guerras 
“intestinais”, “agressões internas”, etc. Se não é possível vendê-lo por 
atacado, tenta-se vendê-lo no varejo, a prestações. (KONDER, 1977, p. 
112) 

 

 O preocupante não é tanto a pesonagem Marine em si, mas os (des)caminhos 

políticos que o seu programa “popular” asfalta nesse início de século, destilando 

valores extremos e retrógrados que adentram o seio do mainstream político: A 

agenda geral acaba pautada por esses temas extremos, antes marginais. Na 

sociedade pós-guerra, um princípio de exclusão se abateu sobre a produção de 

discurso do nazifascista, semelhante à segregação que Foucault identificou imposta 

ao discurso do louco: “o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos 

outros” (FOUCAULT, 2010, p. 10); ou sua palavra é rejeitada, considerada nula, ou 

é dotado de estranhos poderes, como prever o futuro. “De qualquer modo, 

excluída ou secretamente investida pela razão, no sentido estrito, ela não existia” 

(FOUCAULT, 2010, p. 11). O que se vislumbra hoje é que o discurso fascista, 

anteriormente limitado pelo cinturão da loucura e segregado às margens no campo 

político, hoje participa ativamente da discussão política na França e em outros 

países. 

 Ser classificado sob a rubrica de uma categoria odiosa como é a do 

nazifascismo pode ser, sem dúvidas, constrangedor para alguém que almeja 

participar de um processo democrático – tolerante por excelência. Para Marine, 

que não parece pretender assumir um Estado total, obliterar a classificação 

protofascista e romper com as referências mais óbvias que rememoram os 

pesadelos dos regimes de 30 é a prerrogativa para prosseguir a alçar capital 

político, conquistando espaços e aumentando seu escrutínio na França opera pela 

construção de sua imagem, que se assenta no esquecimento ativo do legado 

histórico do qual é produzida. 
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