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Totalitarismo: o Estado congrega 

todos os interesses dos seus cidadãos, 
a quem exige total lealdade; o Estado 
controla a vida pública e a vida 
privada: a vida familiar, económica, 
intelectual, religiosa, etc. 

Antiparlamentarismo: o Parlamento é 

recusado, pois considera-se que provoca 

divisões e põe em causa a unidade social. 

Nacionalismo: a Nação é valorizada 

acima de tudo, impondo a unidade e 
coesão de todos os seus membros. Esta 
valorização exacerbada da nação 
assenta ainda na exaltação de um 
passado glorioso e muitas vezes veio 
desembocar em racismo. 
 

Violência e Repressão: a 

liberdade de expressão, de associação 
ou de acção foram suprimidas e o 
Estado totalitário empregava a 
violência em todas as formas de 
relações sociais. 
 

Anti-comunismo e Anti-            
-socialismo: critica-se o socialismo 

por ter reduzido a evolução social a uma 
interminável luta de classes. Proibição 
do sindicalismo e afirmação da unidade 

do Estado fascista e corporativo. 

Culto do Chefe: os ditadores 

detêm os poderes legislativo e 
executivo, são considerados os guias 
das massas, os salvadores da nação, 
eram aqueles que nunca se 
enganavam e a quem se devia 
obediência cega.   
 

Militarismo: a força e a violência são 

glorificadas; é dada uma grande importância 

ao treino e às manifestações militares. 

Corporativismo: o Estado era o 

principal árbitro dos conflitos 
económicos e sociais. Este considerava 
que a luta de classes devia ser 
ultrapassada se os patrões e os 
operários estivessem enquadrados em 
sindicatos comuns. 
 
 

Fim da Iª Guerra Mundial 

Perda da Hegemonia Europeia 

Dificuldades económicas na Europa do pós-guerra 

Deflação Desemprego Conflitos 
sociais 

Proletarização da 
sociedade 

AVANÇO DA EXTREMA-DIREITA 

ITÁLIA ALEMANHA 

FASCISMO 
Mussolini sobe ao poder em Outubro de 

1922 

NAZISMO 
Hitler sobe ao poder em Janeiro de 1933 



 

 
 

 
Doc.1 

Para o fascismo o Estado é o absoluto diante do qual os indivíduos e os grupos 
são apenas o relativo. (…) Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do 
Estado. (…) 

Mussolini, O Fascismo. 

 

 
Doc.2 

Nós dominámos o parlamentarismo. (…) Colocámos em primeiro plano o 
poder executivo. [O poder executivo] Não pode ser reduzido a um grupo de 
manequins que as assembleias fazem dançar ao sabor dos seus caprichos. 

Mussolini, Discurso (1925) 

 
Doc.3 

O Fascismo não crê na possibilidade nem na utilidade duma 
paz perpétua. (…) Só a guerra conduz ao máximo de tensão todas 
as energias humanas e marca com um selo de nobreza os povos 
que tiveram coragem de a enfrentar. 

Mussolini, Obras 

 
Doc.4 

Supressão de todas as publicações anti-
fascistas quotidianas ou periódicas; dissolução 
de todos os agrupamentos, associações, 
organizações anti-fascistas ou desenvolvendo 
uma qualquer actividade contra-revolucionária, 
criação de uma polícia especial em todas as 
regiões, gabinetes de investigação secretas e 
um tribunal especial.  

Decreto de Mussolini (1926) 

Fig.2 
Cartaz exibido à 
entrada de uma 
exposição em Roma 
onde se lê “Mussolini 

tem sempre razão” 

Fig.4 
Cartaz de 
propaganda nazi 
com a inscrição 
“Um Povo, uma 
Nação, um Chefe!”  
 

Fig.3 
Comício fascista 
 

 
Doc.5 

Hitler, eis o grito de todos os que esperam a 
ressurreição da Alemanha. Hitler é a última esperança 
daqueles a quem tudo tiraram. (…) Hitler é, para milhões 
de alemães, sinónimo de libertação, porque hoje eles 
desesperam. (…) Hitler simboliza a vontade triunfante da 
juventude alemã (…) que no seio de uma geração fatigada, 
aspira a uma ordem nova. Todos, no dia 13 de Março, 
gritaremos àqueles que nos ofereceram frases em vez de 
pão: “Hitler vencerá”. 

 

in. Hofer, O Nacional-Socialismo pelos textos.   

Fig.1: Benito Mussolini (1883 – 1945) 


