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Aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio,  

 

Um olá virtual, desejando força e saúde para todos.  

Estamos apresentando uma proposta de leitura e reflexão sobre os fascismos, enquanto não é possível ter aula 

presencial e o contato do dia-a-dia.   

Abraços fraternos a todos,  

Ana M. Ribas e Cristiano Campos  
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FASCISMOS  

 

I – Explicações  

Terminada a Primeira Grande Guerra, as democracias liberais europeias, vitoriosas, mas enfraquecidas, 
estavam repletas de problemas econômicos e sociais. A Europa deixava de ser o centro do mundo e enfrentava, a partir 
de 1918/19, uma situação de profunda instabilidade: desarticulação do mercado; crise de abastecimento; inflação 
galopante; comoção social generalizada diante da alta do custo de vida, queda dos salários reais, desemprego e fome; 
consumo da poupança forçada, e descontentamento político.  O fantasma da inflação marcou, profundamente, o após-
guerra, com sérios reflexos sociais.  

O operariado combativo, por meio de organizações sindicais e de partidos políticos, intensificou a luta em prol 
de salários mais elevados para fazer face à inflação e exigir melhores condições de trabalho. A multiplicação dos 
movimentos grevistas nos anos 1920 e a mobilização crescente tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais 
culminaram na ocupação de fábricas e terras pelos trabalhadores, contando quase sempre com o apoio dos partidos de 
esquerda. Os setores médios (pequenos empresários e comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos, 
empregados do setor de serviços, intelectuais, setores militares e do clero) estavam duplamente frustrados, tanto pelo 
crescente processo de empobrecimento, ao qual estavam submetidos, quanto pela ameaça que representava a luta 
operária. Os pequeno-burgueses estavam, portanto, perturbados pela agitação grevista e pela ameaça de proletarização 
a curto ou médio prazo.  

No após-guerra, ocorreu um processo de radicalização político-ideológica que definiu, de um lado, o avanço 
das ideias socialistas marxistas/comunistas com a formação dos PCs pelo mundo sob orientação da Internacional 
Comunista (Komintern)1. E, de outro, a emergência de movimentos fascistas, que defendiam a ordem e o trabalho, e 
eram antiliberais, antissocialistas, anticomunistas e nacionalistas extremados. A guerra e suas consequências 
forneceram, portanto, a matéria-prima necessária para a emergência dos movimentos fascistas, baseados na 
organização de bandos armados, apoiados a princípio pelos grandes proprietários nas zonas rurais e pela burguesia 
nos centros urbanos. O discurso fascista se caracterizava por um discurso pequeno-burguês extremamente sedutor, 
uma vez que prometia a garantia da ordem, do trabalho e do “pão”, além da defesa da propriedade, em um cenário de 
crise e instabilidade. Isso explica, inclusive, o uso da expressão social na nomenclatura do partido nazista, e ajuda a 
compreender como o fascismo obteve o apoio de setores sociais diversos. Os objetivos centrais eram recompor os 
mecanismos de acumulação econômica e de dominação político-cultural. Por isso, conseguiu obter apoio irrestrito tanto 
do grande capital, que precisou e financiou o fascismo, para reorganizar a economia capitalista e garantir a segurança 
contra o “perigo vermelho”, quanto de setores médios. Estes estavam apavorados com a mobilização do movimento 
operário, temendo o crescimento da esquerda, assim como viram as oportunidades de emprego drasticamente 
reduzidas junto com a queda de seus padrões de vida.   

 

Alemanha e Itália 

 

A Itália, após a guerra, era um país em crise: frustração por não ter alcançado seus objetivos expansionistas 
neocoloniais, mobilização operária com greves e paralisações industriais, e grave situação econômica, aprofundada 
pelas contradições entre o norte industrial e o sul agrário. As forças de esquerda cresciam, inclusive com a fundação do 
Partido Comunista Italiano, no ano de 1921, por Antonio Gramsci, Bordiga, Togliatti, dentre outros. Foi, nesse contexto, 
que apareceu a figura de Benito Mussolini, egresso do partido socialista italiano, que passou a comandar grupos de ex-
combatentes, desempregados e desocupados (lumpemproletariado), visando impedir as concentrações dos 
movimentos operários e a ação dos camponeses nos campos. Esses grupos, chamados Fasci Italiani di Combatiimento 
(os “Camisas Negras”), fundaram, no ano de 1921, o Partido Nacional Fascista.  

 
A Alemanha, no pós-guerra, apresentava semelhanças com a Itália, porém possuía um parque industrial forte 

e um movimento operário organizado e combativo. Desde o final do século XIX, existia o Partido Social Democrata que 
obteve grande força política; isso explica a obtenção da seguridade social pelos trabalhadores alemães, visto como 
instrumento de proteção ao mundo do trabalho. A Alemanha foi o primeiro país a obter essa conquista. A essas 
condições, se juntava a derrota humilhante imposta pela paz franco-inglesa (Tratado de Versalhes), que resultou em 

                                                             
1 A organização foi fundada em 1919, por Vladimir Lênin. Komintern representa a sigla do alemão Kommunistische Internationale, 
pois a língua oficial da IIIª Internacional/Internacional Comunista era a alemã. A sede era em Berlim.  
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efeitos políticos e ideológicos sérios (“Nação ferida” / ameaça aos valores morais dos alemães). Após a abdicação do 
Kaiser Guilherme II, houve a formação da República liberal e parlamentar com a Constituição de Weimar, no ano de 
1919. Nessa época, proliferaram os grupos de choque (Freikorps que significa corpos livres), constituídos principalmente 
de soldados desmobilizados com o fim da guerra (ex-combatentes), pobres desempregados e lumpemproletariado 
(miseráveis), sendo os combates de rua algo muito frequente, principalmente no sul do país, na região da Baviera. Esses 
grupos prometiam estabilidade, ordem e trabalho, o que ajuda a compreender o sucesso dos nazistas na conquista do 
poder. Em 1923, Adolf Hitler, austríaco de nascimento e ex-combatente de guerra pelo exército alemão, já liderando o 
Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tentou se apoderar do governo através de um golpe, que ficou 
conhecido como o Putsch da Cervejaria de Munique. Frustrada essa ação da extrema-direita alemã, Hitler foi preso e 
escreveu o livro Mein Kampf (“Minha Luta”). Até esse momento, muitos acreditavam que o Estado de Direito seria capaz 
de barrar o avanço nazista, e a democracia liberal iria vencer no país. O livro de Hitler apresenta uma narrativa que 
fundiu autobiografia e doutrina política, por meio da qual ele apresentou e defendeu o projeto biopolítico identificado ao 
nazismo. Dentre outros princípios, destacou-se a eugenia seguida de genocídio (associada a “limpezas etnicorraciais” 
e extermínio de grupos e pessoas) como projeto de Estado, à qual se associa o antissemitismo (expresso no acirrado 
ódio ao povo judeu / “rato”); o racismo, e a necessidade da Alemanha de conquistar o espaço vital (lebensraum), 
particularmente no Leste, ou mais precisamente na União Soviética, no sentido de proteger o mundo contra o 
comunismo. Solto tempos depois, Hitler imprimiu uma nova estratégia na qual o partido nazista deveria alcançar o poder 
pela via legal. Isso acabou se concretizando na década de 1930, particularmente após a Crise de 1929 seguida da 
Grande Depressão que resultou na bancarrota econômico-financeira da Alemanha.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Princípios dos Estados Fascistas (quadro resumo)  

 
 

Alto grau de intervenção do Estado 
em todas as dimensões da vida 

social / Estado de Direita - antiliberal, 
antissocialista e anticomunista. 

Observação: a iniciativa privada sob 
controle estatal rígido para recompor 

a economia captalista. 

Eugenia associada ao genocídio 
em massa / Superioridade da raça 

ariana / Elegia da Morte/ 
Extermínio de judeus, eslavos, 
negros, ciganos, e também dos 

"doentes incuráveis": 
homossexuais, "deficientes" e 

esquizofrênicos.   

Ultranacionalismo com a exaltação 
dos valores de "pátria e raça" (esta 
associada ao arianismo com base 

em teorias científicas).  

Espaço Vital (associada ao conceito 
de lebensraum da Geografia alemã 

do século XIX) para justificar o 
expansionionismo político territorial. 

Militarismo (indústria de guerra) 
associado à garantia do espaço 

vital.  

Corporativismo (caso italiano): 
Estado como promotor da justiça 
social / corporações de patrões e 

empregados ao invés da existência 
de classes e de conflitos entre capital 

e trabalho. 

(Carta del Lavoro de1927)  

Controle estatal sobre a cultura / imprensa, 
rádio, cinema, teatro, educação, música eram 
importantes veículos da propaganda fascista, 

que tinha como objetivos desmontar 
elaborações culturais associadas à 
modernidade,, e perseguir artistas e 

intelectuais / visão da “arte degenerada”. 

Exemplo: BAUHAUS na Alemanha.      

Unipartidarismo e Antiparlamentarismo / 
suspensão dos princípios do regime 

político representativo. 

Soluções de força / Institucionalização da 
violência (em suas diferentes dimensões).

A partir dessas explicações, você entende melhor os motivos que levaram as elites proprietárias e 
setores da classe média e do operariado, em meio à grave crise econômica e social, a apoiar os 
movimentos fascistas, liderados pelos fasci ou nazi? Eram grupos que saiam às ruas em bando, 
unidos, disciplinados e uniformizados, e prometiam ordem, estabilidade e trabalho.  
Vale colocar que os fascismos nunca se colocaram contra o capitalismo, mas se opunham ao 
liberalismo (tanto econômico quanto político), e ao campo político doutrinário do que se define como 
esquerda. Além disso, é necessário entender os fascismos antes e depois da tomada do poder, haja 

vista que se transformaram em projetos de Estado.  
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Observações:            

 A expressão NAZI é abreviatura de Nationalsozialist, que é o partido alemão nazista. Importa enfatizar que a 
expressão Nacional Socialismo associada ao nazismo não significa, sob hipótese teórica nenhuma, a identificação 
desse projeto político cultural ao campo doutrinário da esquerda. A apropriação da palavra socialismo para nomear 
o Partido Nazista aponta para a incorporação do social em uma conjuntura histórica marcada pela desestabilização 
da República de Weimar e do Estado de Direito. As instituições foram enormemente fragilizadas: o pacto político 
ficou inviabilizado, a ordem social ficou ameaçada com 24 milhões de desempregados, e as ações operárias se 
radicalizaram com ocupação de fábricas e greves. Portanto, o uso do socialismo foi despido de seu campo 
doutrinário e ressignificado para servir a um projeto político imperial de extrema direita.   

  

 Fascismo é uma palavra de origem latina - fascio significa feixe de varas ligadas por uma correia com uma 
machadinha no meio delas, que os oficiais da justiça da Roma antiga (litores) levavam à frente dos magistrados 
como símbolo do poder que lhes cabia de condenar à morte.  

 

2. Atividade    

Primeira Questão:  

 
Figura 1 BBC NEWS Saudação Nazista em Londres, 1980. 
Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/8346991.stm 

 

Figura 2 Saudação da Alemanha Nazista -  Adolf Hitler. 
Disponível em: http://atabernadahistoria.blogspot.com/2014/02/  

 

Um dos objetivos do estudo da História na Educação Básica é possibilitar aos estudantes o entendimento das 
sociedades através dos tempos, tendo em vista compreender o trabalho humano na produção da vida social. Por isso, 
é também importante elaborar reflexões sobre a sociedade em que vivemos e, quando possível, confrontá-la com outras 
realidades históricas.  

 

Para reflexão:  

A) O que sugere a você as duas imagens, considerando a intersecção entre tempos históricos diversos?  

B) Como estabelecer a relação entre a imagem 1 e o cenário econômico e cultural da Europa nos anos 1980? 
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Segunda Questão: 

Texto I  

 

 

 

SPIEGELMAN, Arthur. MAUS. GrapHiQ Brasil e Mario Latino. Created and Hosted by MPG studios.  
Disponível em: https://www.graphiqbrasil.com/classicos/maus.html 

 
Arthur Spiegelman é escritor, ilustrador e cartunista, nascido na Suécia. Maus (novela gráfica / graphic novel) é uma de 
suas obras mais conhecidas e apresenta, também, uma perspectiva autobiográfica. Ele narrou o drama do Holocausto 
de uma maneira singular, recordando as vivências de seus pais, judeus sobreviventes, Vladek e Anja. Resumidamente, 
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ele utilizou representações antropomórficas para construir os personagens, sem cair em simplismo e bestialidade, e 
assim desnaturalizar o ideário nazista.  

 

Texto II  

A exigência de que pessoas defeituosas podem ser impedidas de procriar descendências igualmente defeituosas parte 
da razão mais cristalina e, se sistematicamente executada, representa o ato mais humano da humanidade. O Estado 
dos Povos deve estabelecer a raça no centro de toda vida. Precisa tomar cuidado para mantê-la pura... A prevenção da 
faculdade procriadora e da oportunidade para procriar da parte dos fisicamente degenerados e mentalmente enfermos, 
durante um período de seiscentos anos, não somente libertará a humanidade de uma incomensurável desgraça mas 
levará a uma recuperação que hoje parece escassamente conceptível. O resultado será uma raça que, pelo menos, terá 
eliminado os germes da nossa atual decadência física, e consequentemente, espiritual. 
HITLER, Adolf. Mein Kampf. Apud BLACK, Edwin. A guerra contra os fracos. São Paulo: Girafa Editora, 2003 
(adaptado). 
 

Para reflexão:  

A) Como os quadrinhos humanizam os personagens em seus dramas?   

B) Como você associa os quadrinhos a princípios do Estado Nazista?  

C) Como relacionar o texto II às representações apresentadas nos quadrinhos?  

 

Terceira Questão  

 

Texto I  

“Levamos particularmente a peito o destino dos alemães que vivem fora das fronteiras da Alemanha e nos estão ligados 

pela fala, cultura e costumes, e têm de lutar duramente para manter estes valores. O governo nacional está disposto a 

usar de todos os meios a seu alcance para defender os direitos internacionalmente garantidos às minorias alemãs.” 

Discurso de Adolf Hitler em 23 de março de 1933. In: HITLER, Adolf. Minha nova ordem. Porto Alegre: Meridiano, 1943.  

 
Texto II 

“O fascismo rejeita na democracia o embuste convencional da igualdade política, o espírito de irresponsabilidade coletiva 

e o mito da felicidade e do progresso indefinido. Não se deve exagerar a importância do liberalismo no século passado, 

nem convertê-lo numa religião da humanidade para o presente e o futuro, quando na realidade ele foi apenas uma das 

muitas doutrinas daquele século [...] Agora o liberalismo está prestes a fechar as portas de seu templo deserto [...] O 

presente século é o século da autoridade, um século da direita, um século fascista.”  

MUSSOLINI, Benito. Apud MAZOWER, Mark. Continente sombrio: a Europa no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001.  

  

Como é possível destacar princípios dos Estados fascistas nos discursos do Hitler e do Mussolini?  

 

 

 

3. Sugestão   

 

Hitler - A Ascensão do Mal. Minissérie de TV. Diretor Christian Duguay. Produção Aliiance Atlantis. Lançamento CBS. 
Praga, 2003. Disponível em: https://youtu.be/gOmplp34tJw 

 

 


