
FASCISMO ALGUMAS 

SEMELHANÇAS E 

DIFERENÇAS ENTRE ITÁLIA 

E ALEMANHA



ITÁLIA

a) Tomada do poder
Crise, pós I Guerra e
aumento do movimento
dos trabalhadores e dos
partidos de esquerda.
Mussolini culpa os
comunistas e grevistas
Mussolini cria os Camisas
Negras
Burguesia financia as ações 
dos fascistas.
Fascistas fazem a Marcha
sobre Roma, em1922:
Alta burguesia pede 
Mussolini no poder
O Rei coloca Mussolini
como chefe do Estado

ALEMANHA

a) Tomada do poder
Crise pós I Guerra e explode
Movimento dos trabalhadores 
e dos comunistas
Hitler culpa comunistas e 
judeus
Cria as SA
Hitler tenta golpe, em 1923. E 
é preso
Crise de 1929:
Explode movimento dos 
trabalhadores e comunistas.
Hitler cria SS
Alta burguesia financia os 
nazistas e pede Hitler no poder 
para conter os comunistas
Hitler no poder (1933)



ITÁLIA

b) Implantação da 
ditadura fascista

Deputado Matteoti e

assassinado, em 1924.

Mussolini acusa os

comunistas e pede

poderes supremos para

combatê-los.

Parlamento da

poderes totais a 
Mussolini:

DITADURA

ALEMANHA

b) Implantação da 
ditadura fascista

Parlamento Alemão, o 
Reischtag, é 
incendiado, em 1933.

Hitler acusa os 
comunistas e pede 
poder supremo para 
combatê-los.

Parlamento da poderes 
totais a Hitler:

DITADURA



c) Ações comuns entre as ditaduras fascistas na 
Itália e na Alemanha:

Prisão de sindicalistas e comunistas.

Poder total para o Executivo.

Estabelecimento do partido único.

Total censura nos rádios, jornais e cinemas.

Incentivo a empresas nacionais.

Proibição de greves.

Educação ligada aos ideais fascistas.

Cultura ligada aos ideais fascistas.

Forte propaganda do Estado, do líder e do

regime fascista.

Investimento na economia, principalmente no

setor industrial, gerando ofertas de emprego

Implantação de Legislação Trabalhista.



d) Algumas diferenças entre as duas 

ditaduras:

Na Itália os sindicatos foram colocados

como órgão do Estado.

Na Alemanha Hitler acabou com os

Sindicatos.

A questão da superioridade racial e a

perseguição a homossexuais, ciganos,

eslavos, deficientes físicos e judeus foi

muito mais intenso na Alemanha do que

na Itália.



I-Principais diferenças entre o fascismo na 

Alemanha (nazismo) e o fascismo na Itália:

A principal seria a questão racial colocando que os 

germânicos (alemão e os austríacos) eram o povo 

superior, em termos de beleza, inteligência e moral, 

devido a sua raça: a raça ariana.

Além da superioridade ariana, Hitler também 

pregava que existia as raças inferiores que só 

causavam mal a humanidade: judeus, eslavos, 

negros, ciganos.



PERSEGUIÇÃO NA  

ALEMANHA COM A 

IDEOLOGIA  NAZISTA



PERSEGUIÇÃO A HOMOSSEXUAIS

Em 1935 o homossexualismo é considerado 

crime (artigo 175), 

A partir de 1938 os tribunais passaram a 

estabelecer que qualquer contato entre homens, 

com intenção sexual, mesmo um simples olhar 

ou toque, eram motivos para punição:

• Em torno de 100.000 homens foram presos 

suspeitos de envolvimento homossexual.

• Aproximadamente 50.000 homens foram 

condenados por prática homossexual.

• Estimasse que  15.000 homossexuais foram 

aprisionados em campos de concentração



PERSEGUIÇÃO A DEFICIENTES FÍSICOS E 

MENTAIS

Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler 

assinou um decreto autorizando os médicos e 

psiquiatras a concederem o que chamavam de 

"morte de misericórdia" a doentes incuráveis, 

deficientes mentais e físicos:

• Foram mortos cinco mil portadores da 

síndrome de Down e crianças deficientes 

físicas em orfanatos. 

• Fuzilamento ou morte nas câmaras de gás de 

70 mil adultos com deficiência física ou 

mental.



PERSEGUIÇÃO AOS JUDEUS

Expulsão dos judeus do serviço público, proibida

atuação de atores judeus e foi estabelecido a

venda de negócios de judeus (1933).

Passou a ser considerado judeu quem possuía

um avô judeu há 4 gerações (1935).

Os judeus foram proibidos de votar e casar ou

manter relações sexuais com alemães (1935).

Os judeus passaram a ser obrigados a andar com

uma braçadeira com a estrela de Davi (1935).

Médicos judeus proibidos de tratar não judeus e

advogados judeus foram cassados (1937)

Judeus foram proibidos de entrar nos teatros, 

universidades, cinemas e estádios (1939).



Noite de Cristal (1938):

Ataque a casas e sinagogas dos judeus.

Estupro de mulheres e espancamento dos 

homens.

Polícia e bombeiros nada fizeram.

Solução Final (1942):

EXTERMÍNIO DE JUDEOS NOS CAMPOS 

DE CONCENTRAÇÃO

6 MILHOES DE JUDEUS FORAM MORTOS




