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Fascismo e nazismo 

 

Eu poderia ter transformado esta sala num acampamento para cadáveres e 

costurados as portas do Parlamento. 

Benito Mussolini, discurso ao Parlamento italiano, 16, nov. 1922. 

 

Nossos oponentes nos acusaram de sermos nacional-socialistas e eu, em particular, de 

ser intolerante e mesquinho. Eles dizem que nós não queremos trabalhar com outros 

partidos. Eles dizem que os nacional-socialistas não são alemães realmente, porque 

eles se recusaram a trabalhar com outros partidos políticos. Então, é típico dos 

alemães terem trinta partidos? Eu tenho que admitir uma coisa – esses senhores estão 

completamente corretos. Nós somos intolerantes. Eu dei-me um objetivo – o de varrer 

esses partidos para fora da Alemanha. Eles confundem-nos. Nós temos uma meta, e 

nós vamos segui-la fanaticamente para a sepultura. 

Adolf Hitler, jul. 1932 

 

 

Questões 

 

1) Quais eram os diferentes impactos da guerra marcado no cenário europeu de 

1918? 

R. A escala da destruição e das perdas causadas, e o contexto político que se 

colocava diante da ordem capitalista. 
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2) O que sindicatos, ligas de camponeses, partidos socialistas e comunistas de 

vários países organizavam nesse período? 

R. Organizavam-se entre si reivindicando desde melhores condições de trabalho 

e distribuição de terras até o fim da exploração capitalista. 

 

3) Qual era a chama revolucionária pregada por Marx no Manifesto Comunista? 

R. “Proletários de todos os países, uni-vos!”. 

 

4) Nas falas em epígrafe, de Benito Mussolini (1883-1945) e Adolf Hitler (1889-

1945) como são os discursos? 

R. Ultranacionalistas, autoritários e violentos, que não davam espaço para 

debate, tolerância ou democracia, à medida que ambos se colocavam como o 

“guia” de seu respectivo regime, cabendo aos “guiados” seguir as decisões 

tomadas por cada um, sem oposição ou questionamento.  

 

5) Quais eram as principais características do regime fascista? 

R. O anticomunismo, a militarização, o unipartidarismo, o nacionalismo, e o 

corporativismo.  

 

6) O nazismo é um regime considerado totalitário. Como se caracteriza? 

R. Pelo poder forte e autoritário, pela defesa nacional, e por um Estado policial. 

 

7) No caso da Alemanha, a perseguição dos alemães aos judeus, culminando com 

o holocausto, mostra o que sobre a violência de caráter militar e psicológica 

configurada como base de sustentação dos regimes totalitários? 

R. Não somente uma prática violenta e cruel, como também um motivo para 

tantas adesões dos indivíduos ao regime nazista de Hitler.  


