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Atividade 8 (10/11/2020) 

2° ANO (PROEJA)  

EIXO: Democracia e cidadania 

TEMA: Fascismo  
 Olá, estudante. Tudo bem? Esperamos que estejas com boa saúde e 
aberto para aprender mais conosco. 

Trouxemos a experiência italiana com o fascismo mais para perto, em 
nosso último encontro, e estudamos os fascistas como um recurso, como um 
instrumento político, por meio do qual a burguesia e estratos médios da 
sociedade tentam instaurar um contexto autoritário. O "caos", a "desordem", 
muito presente nos discursos fascistas - tenhamos bem claro -, se relaciona 
com a destruição econômica (da Primeira Guerra Mundial e seus 
desdobramentos), com a crise capitalista e com contexto no qual a classe 
operária se organiza para garantir seus interesses. A "ordem" da qual os 
fascistas se dizem ser os restauradores (ou mantenedores) é o resultado da 
desenfreada violência, perseguição e, como resultado, da destruição das 
formas de organização da classe operária (seus jornais, sindicatos, partidos). 

Hoje nos importará saber quais os grupos da sociedade que se 
organizaram como militantes fascistas. Procuraremos saber, ainda, como os 
fascistas saíram da condição de grupelhos de valentões, cresceram em 
número - até se tornarem movimentos de massa - e chegaram ao poder. 
Alguns trechos do livro O Papa e Mussolini, do autor David Kertzer, nos dão 
algumas pistas sobre o fascismo italiano por meio da trajetória de seu membro 
fundador. 
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Texto A 
Em 1912, com menos de trinta anos, Mussolini foi nomeado para um 

dos cargos mais influentes do Partido Socialista, o de editor do Avanti!, o 
jornal nacional do partido, com sede em Milão. [...] 

Quando a [Primeira Guerra Mundial] [...] começou na Europa, em 
agosto de 1914, os socialistas a denunciaram como obra de imperialistas 
belicosos e capitalistas satisfeitos pela possibilidade de usar o proletariado 
como bucha de canhão. Os operários do mundo deveriam se unir, e não 
trucidar uns aos outros em nome de Deus e da pátria. Mas, para a surpresa 
de seus camaradas, dois meses depois do início da guerra, Mussolini publicou 
um artigo pondo em dúvida a sabedoria da neutralidade italiana. [...] Não está 
claro se julgava possível convencer os camaradas socialistas a seguirem sua 
liderança. Se era isso o que pensava, logo descobriu como estava enganado: 
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dentro de um mês ele não só foi tirado do Avanti!, mas também expulso do 
partido. [...] 

Nos anos seguintes, naquilo que seus antigos camaradas consideram 
uma transformação inexplicável e pérfida, Mussolini se tornou o pior inimigo 
dos socialistas.[...] se desfez de boa parte do restante da ideologia marxista. 
[...] 

Pouco depois da guerra, Benito Mussolini, de trinta e nove anos,[...] 
fundou um novo movimento fascista. Isso exerceu forte atração sobre 
veteranos de guerra insatisfeitos. Bandos fascistas logo apareceram em 
cidades por toda a Itália. [...] Mussolini logo deixou de atacar os padres e os 
capitalistas que lucravam com a guerra para denunciar os socialistas, culpados 
por se oporem à entrada da Itália no conflito. Assim, recrutas começaram a 
fluir da extrema direita.[...] 

[O fascismo, ali,] encontrou seu eleitorado natural entre os veteranos 
de regresso à Itália, explorando seu nacionalismo, sua ideia de que o país lhes 
devia alguma coisa e sua relutância em abandonar aquele tipo de 
camaradagem de que desfrutavam até pouco tempo antes, quando lutavam 
lado a lado. Ataques aos oportunistas que lucraram com a guerra, aos 
derrotistas, aos generais ineptos e aos políticos corruptos se revelaram uma 
mistura inebriante. Em 23 de março de 1919, ele convocou a primeira reunião 
do seu movimento fascista.[...] 

Texto adaptado de KERTZER, David I. O Papa e Mussolini: a conexão secreta 
entre Pio XI e a ascensão do fascismo na Europa. Rio de Janeiro: Intrínseca, 
2017.pp.34-35; 49-50. 

 

Conversa de professor… 

- Estudante, no Texto A, é possível encontrar nas linhas 9-17, aspecto que 
gostaríamos de estranhar, qual seja o fato de Mussolini mudar de ideia sem 
qualquer explicação e sobre assunto fundamental que é a guerra 
imperialista. É evidência de oportunismo, marca indelével dos fascismos. 
Queremos dizer com isso que os fascistas e suas lideranças foram políticos 
cujo programa político se moldava pelos interesses de circunstância. 

- Outro aspecto que a o Texto A permite tensionar é a contradição entre o 
apoio a guerra e o discurso, a narrativa, de tipo nacionalista. Trata-se de 
um nacionalismo de fachada, seria possível acusar: que amor a pátria é esse 
capaz de sacrificar 600 mil pessoas? Qual sorte de conquistas, de ganhos 
efetivos para os italianos, a Primeira Guerra Mundial trouxe? São reflexões 
que seus professores julgam importantes, pois o recurso aos argumentos de 
roupagem nacionalista são conhecidos pela sedução que podem exercer.  
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Para aprofundar seus conhecimentos… 

 

 "Fascismo" se origina de "fascio", objeto de o- 
rigem etrusca e que sobreviveu como alegoria 
de autoridade, de unidade inquebrantável. 
Presente em desfiles políticos da sociedade ro- 
mana da Antiguidade, são encontradas em 
bandeiras e detalhes decorativos. Movimento 
político de caráter nacionalista e intimamente 
ligado aos sindicatos de trabalhadores, ainda 
em 1914, invocava o termo "fascio".  

 Os fascistas não inovaram sequer no nome. 

 
Imagens disponíveis, respectiva- 
mente, em: <https://www.png-
find.com/mpng/hbbThhJ_file-
fasces-lictoriae-svg-fascilittorio-
hd-png/>e<http://www.summa 
gallicana.it/lessico/l/littore.ht
m> 

 

Para refletir... 

-TRANSCREVA fragmento do Texto A no qual é identificado o eleitorado dos 
fascistas na eleição de 1919. 

-Os fascistas mantinham veteranos de guerras e jovens desempregados, 
vários deles oriundos das classes médias. Quais grupos da sociedade 
estavam em condições de doar grandes quantias de dinheiro para o 
movimento fascista italiano? 

Ocupações de fábricas despontaram por toda a parte, pois a classe 
operária se organizou e resolveu com seus próprios meios a situação de 
destruição e miséria deixada pelo pós guerra. A burguesia, com isso, viu 
intensificar o sentimento de perda de controle e temeu a revolução social. O 
partido dos fascistas, por seu turno, insistiu na acusação de que a esquerda, 
os socialistas e militantes sindicais eram também os responsáveis pela 
desorganização da economia e foi além. 

Atuou para acabar com manifestações de trabalhadores, promoveu a 
destruição de sindicatos e jornais operários. Acabava com greves e ocupações 
de fábricas por meio de ameaças, espancamentos e posavam de mantenedores 
da ordem. Vários foram os donos de fábricas e fazendeiros que passaram a 
apoiar a organização de extrema direita. 

Disputada pelos fascistas, a eleição de 1919 foi de baixo número de 
votos e apenas um deputado eleito. O período que vai de 1919-1922, contudo, 
viu o partido se reorganizar nacionalmente e crescer imensamente - junto de 
seus grupelhos fascistas -, a partir do imenso apoio da burguesia da cidade e 
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do campo. De 20-30 mil filiados, os fascistas saltaram para 300 mil em poucos 
anos, espalhando-se por todo o país. 

Aumentava o terror na medida em que setores das forças armadas e 
das forças de segurança pública apoiavam o movimento de extrema direita.  
Nas excursões punitivas, oportunidades nas quais se espancava militantes e 
políticos, logo despontaram táticas militares e armamento sofisticado. 
Violentado por um grupo fascista, o cidadão buscava auxílio policial e 
descobria apoiadores entre as forças de segurança, entre os membros do 
Judiciário em posição de julgar o caso, entre promotores de justiça ou o que 
o valha. 

Para aprofundar os conhecimentos… 

Símbolo dos Arditti del Popolo 
("Bravos do Povo") em uma antiga 

bandeira. 

 

 O rechaço da população ao terror 
fascista foi tão intenso, que antigos 
veteranos de guerra estiveram ao 
lado da gente amedrontada, organi- 
zando uma resistência armada, já 
em 1921. Eram os Arditi del Popolo, 
cuja tradução é "Bravos do povo". 
Nalgumas áreas do país, sua ação foi 
tão enérgica que chegou a 
desbaratar os grupos de valentões e 
suscitou promessas de trégua das 
lideranças fascistas. 

O rei da Itália, apoiado pela burguesia, indica o líder Mussolini para a 
posição de Primeiro Ministro. Isso ocorre em 1922, depois de uma 
demonstração de força dos fascistas, que organizaram uma insurreição nos 
interiores do país e, finalmente, uma marcha na capital, Roma. Leia o Texto 
B, trecho do mesmo livro que nos foi útil, páginas atrás, e o Texto C, do 
historiador Eric Hobsbawm. 
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Texto B 

"Ao examinar as opções de que dispunha na manhã de 28 de Outubro, 
[o rei] teve medo de que enfrentar os fascistas pudesse levar a mais 
derramamento de sangue. [...] Pessimista inveterado, [o rei] temia não poder 
contar com o apoio do Exército. Também achava que talvez fosse mais 
prudente ter Mussolini no governo do que lutar contra ele. Depois de anos de 
agitação social, muitos oficiais superiores e industriais achavam que o líder 
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fascista era sua melhor chance de acabar com a ameaça socialista e restaurar 
a ordem. 

Primeiro, [o rei] Vitor Emanuel III tentou nomear um ex primeiro 
ministro conservador para chefiar um novo governo e dar a Mussolini e a 
alguns de seus colegas fascistas cargos no gabinete. Mas, com bandos 
fascistas ocupando pontos estratégicos em boa parte do norte e do centro da 
Itália e o rei tendo decidido não mandar o Exército combatê-los, Mussolini 
pôde rejeitar a proposta no ato. Sem escolha, o rei capitulou, convidando o 
líder fascista para voltar a Roma e formar um governo. 

Mussolini pegou um trem em Milão [...]. Com a chegada do líder em 
Roma, os molhados e exaustos camisas negras enfim tiveram permissão para 
entrar na cidade. Cabriolaram pelas ruas cantando, comemorando e 
saqueando as sedes socialistas locais que encontravam pelo caminho.[...] 
 Apesar de haver apenas trinta e cinco deputados fascistas naquele 
momento, trezentos e dezesseis membros votaram a seu favor. O ex primeiro 
ministro Giovanni Giolitti e outros integrantes do establishment político ainda 
achavam que seria possível usar Mussolini para destruir os socialistas ao 
mesmo tempo em que mantinham o controle definitivo do Estado. Membros 
do Partido Popular seguiram o exemplo, muitos de má vontade. E foi assim 
que Mussolini chegou ao poder, pelo voto legítimo, num parlamento 
livremente eleito. 

Texto adaptado de KERTZER, David I. O Papa e Mussolini: a conexão secreta 
entre Pio XI e a ascensão do fascismo na Europa. Rio de Janeiro: Intrínseca, 
2017.pp.60-63 

 

 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 

Texto C 

A ameaça implícita na ascensão da força dos trabalhadores fazia gelar 
o sangue dos conservadores, mais que a transformação de líderes sindicais e 
oradores da oposição em ministros do governo, embora isso fosse difícil de 
engolir. Eles pertenciam por definição à "esquerda". Numa era de revolta 
social, nenhuma linha clara os separava dos bolcheviques [, ou seja, os 
revolucionários que lideravam a revolução na Rússia soviética, em 1917].[...] 

Antes de 1914 já existiam movimentos extremistas da ultradireita - 
histericamente nacionalistas e xonofóbicos, promotores dos ideais da guerra e 
da violência, intolerantes e dados a atos de violentamente coercitivos, 
totalmente antiliberais, antidemocráticos, antiproletários, anti-socialistas e 
antinacionalistas, defensores do sangue e do solo e dos valores antigos que a 
modernidade estava destruindo. Eles tinham alguma influência dentro da 
direita política e em alguns círculos intelectuais, mas em lugar algum chegam 
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a dominar ou controlar. 
O que deu ao fascismo sua oportunidade após a Primeira Guerra 

Mundial foi o colapso dos velhos regimes, e com eles das velhas classes 
dominantes e seu maquinário de poder, influência e hegemonia. [...]  

As condições ideais para o triunfo da ultradireita alucinada eram um 
Estado velho, com seus mecanismos dirigentes não mais funcionando; uma 
massa de cidadãos desencantados, desorientados e descontentes, não mais 
sabendo a quem ser leais; fortes movimentos socialistas ameaçando ou 
parecendo ameaçar com a revolução social, mas não de fato em posição de 
realizá-la; e uma inclinação do ressentimento  nacionalista contra os tratados 
de paz de 1918-1920. Essas eram as condições sob as quais as velhas elites 
governantes desamparadas sentiam-se tentadas a recorrer aos ultra radicais, 
como fizeram os liberais italianos aos fascistas de Mussolini em 1920-2 [...]. 
Contudo, em nenhum dos dois Estados fascistas o fascismo "conquistou o 
poder", embora na Itália e na Alemanha se explorasse muito a retórica de se 
"tomar as ruas" e "marchar sobre Roma". Nos dois casos o fascismo chegou 
ao poder pela conivência com, e na verdade (como na Itália) por iniciativa do 
velho regime [...] 

Texto adaptado de HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das 
Letras, 2009. pp.129-130. 

 

Para refletir… 

- No Texto C, o historiador Eric Hobsbawm nos conta, "Nos dois casos o 
fascismo chegou ao poder pela conivência com, e na verdade (como na Itália) 
por iniciativa do velho regime" (linhas 30-32). Quais os trechos do Texto B 
confirmam a perspectiva do professor Hobsbawm? TRANSCREVA-OS. 

-ANOTE todas as palavras e expressões que que lhe são estranhas, 
desconhecidas. Em seguida, PROCURE no dicionário o significado de cada 
uma delas. 

O fascismo não seguiu as mesmas regras com as quais disputaram 
eleições. Sua ação nas ruas preparou o caminho, enquanto a entrega do poder 
aos fascistas era, já, evidência de que o Estado estava em acelerada 
transformação. Leia, abaixo, interessante documento organizado pelo livro 
didático História em Curso, coordenado por Armelle Enders, Marieta de 
Moraes Ferreira e Renato Franco. 
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Em 1924, as eleições legislativas italianas realizaram-se sob um intenso clima 
de violência e intimidação. Alguns deputados de oposição, como o socialista Giacomo 
Matteotti (1885-1924), foram eleitos e denunciaram a situação. 
 

Matteotti: - Senhor Presidente [da Câmara dos Deputados], talvez o senhor não 
compreenda, mas falo das eleições. [...] Há uma milícia armada composta por 
cidadãos de um único partido, com a missão confessa de apoiar um determinado 
governo, mesmo que lhe venha faltar aprovação. Em Gênova, os fascistas 
invadiram a sala e, a golpes de cassetete, impediram que um orador abrisse a 
boca. 

Uma voz - Não é verdade. 

Matteotti: - Então eu retifico, se o deputado Gonzáles precisou ficar uma semana 
de cama, foi porque ele se feriu sozinho. O deputado Piccini foi assassinado em 
casa." 
 

Câmara dos Deputados da Itália, 24 de Maio de 1924.  
 

Em junho de 1924, um mês depois do confronto transcrito, acima, Matteotti 
foi sequestrado e assassinado pelos fascistas. À eliminação de Matteotti seguiu-se, 
alguns meses depois, a promulgação das leis ditas "fascistíssimas", que suprimiram 
as últimas liberdades entre os italianos. 

Texto adaptado de ENDERS, Armelle; MORAES, Marieta de; FRANCO, Renato. 
(coords.). História em curso. 1ed. Coleção Aprender. São Paulo: Editora do Brasil; 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008. pp. 307. 

No trecho do professor Eric Hobsbawm é apontado o caminho que, 
frequentemente, o fascismo no poder tentou estabelecer: a ditadura militar 
com a eliminação da oposição, perseguições e censuras. 

Texto D 
A novidade do fascismo era que, uma vez no poder, ele se recusava a jogar 

segundo as regras dos velhos jogos políticos, e tomava posse completamente onde 
podia. A transferência total de poder, ou a eliminação de todos os rivais, demorou 
bastante mais na Itália que na Alemanha (1933-4), mas, uma vez realizada, não 
havia mais limites políticos internos para o que se tornava, caracteristicamente, a 
desenfreada ditadura de um supremo "líder" [...].  

Texto adaptado de HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras, 
2009. p.130. 

 


