
FASCISMO



I) Surgimento

Período pós-primeira guerra na Europa:

1) Crise econômica e social

Diminuição das atividades das empresas.

Desemprego e aumento da pobreza.

Falta de produtos e aumento de preços dos que

eram vendidos, como alimentos

2) Situação política:

Crescimento dos sindicatos e greves.

Aumento dos votos nos partidos de esquerda,

principalmente dos comunistas

Cresce ideia de uma revolução socialista entre

entre trabalhadores mais aguerridos.



II) Ideologia fascista

1)Posição frente ao Estado liberal, 

contra e acusando de:

• Incentivar o individualismo

• Estimular a disputa na sociedade com eleições

• Só ter políticos corruptos

2) Posição frente ao comunismo, 

contra e acusando de:

• Incentivar a luta entre trabalhadores e os

empresários, propondo greves e revolução

• Ser contra a propriedade privada ao 
defenderem que as fábricas, bancos e terras 
tinham que pertencer ao povo. 



3)Proposta fascista para o bem do povo e o

crescimento do país:

a)Nacionalismo exacerbado.

Deixar seu interesse individual em favor da nação

Comprar apenas produtos nacionais e adorar a 
cultura nacional.

Greve como crime social.

b)Ideologia no país.

Só deve existir a ideologia fascista.

Seguir outra ideologia é ficar contra à nação.

c) Relação entre os trabalhadores e a burguesia

União entre essas duas classes, com as duas

seguindo a ideologia fascista.



d)Tipo de Estado

Estado forte e centralizador, com o líder tendo

poder total para estipular as leis, comandar o

país e determinar como todos devem agir.

e) Líder fascista 

Possui uma inteligência tão grande que

sabe os caminhos para o bem do povo e

do país;;;;

;não precisa perguntar ao povo o que esse quer

Ficar contra o líder é ficar contra a nação

f) Partidos políticos

Partido único, o partido fascista. 

EM RESUMO, A SOLUÇÃO PROPOSTA PELOS 

FASCISTAS É UMA DITADURA FASCISTA



5) Tipo ideal de Homem:

Forte

De uma raça ligada 

a beleza e a 

inteligência

Gerador de filhos 

perfeitos para a 

sociedade

Trabalhador

Seguidor dos 

ideais fascistas



6) Tipo ideal de mulher:



Papel da mulher:

O seu principal trabalho seria cuidar  de sua 

casa, de seus filhos e de seu marido.

Obedecer cegamente o seu pai e o seu marido.

Ensinar aos seus filhos os ideais fascistas.

Gerar crianças saudáveis.

O Estado incentivava as mulheres a terem filhos:

• Os métodos contraceptivos eram proibidos.

• Proibição de aborto e apoio às mães solteiras.

• Prêmios para os casais com mais filhos.

A MULHER SERIA A BASE DOS PRINCÍPIOS FASCISTAS 

NA FAMÍLIA E  A RESPONSÁVEL PARA GERAR FILHOS 

PARA A GUERRA E A ECONOMIA DA NAÇÃO



8) Identidade e propaganda 

fascista

FASCISTAS FAZIAM USO DE 

SÍMBOLOS, UNIFORMES, 

PASSEATAS, GESTOS, 

COMÍCIOS E TODO TIPO DE 

PROPAGANDA PARA DIFUNDIR 

SEUS IDEIAS 



PROPAGANDA NAZISTA























SLOGAN FASCISTAS

“UM POVO, UMA NAÇÃO, UM LÍDER” 

“ACREDITA! OBEDECE! LUTA!”

“NADA JAMAIS FOI GANHO NA HISTÓRIA SEM 

DERRAMAMENTO DE SANGUE!”

“É MELHOR UM DIA DE LEÃO DO QUE CEM 

ANOS DE CARNEIRO!”

“UM MINUTO NO CAMPO DE BATALHA VALE 

POR UMA VIDA INTEIRA DE PAZ!”

“A GUERRA É PARA O HOMEM O QUE A 

MATERNIDADE É PARA A MULHER!”


