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Resumo 

 

Apesar de vitoriosa na Primeira Guerra, a Europa não pôde evitar a crise generalizada causada pela 

desorganização econômica e o avanço das ideias comunistas após a Revolução Russa. Nessa conjuntura, 

verificou-se a formação de movimentos de caráter extremamente autoritário, com forte apelo nacionalista, 

como o fascismo, na Itália, e o nazismo, na Alemanha. Inimigos do marxismo e da democracia, o fascismo e o 

nazismo souberam capitalizar o ressentimento social e nacional nas duas nações.  

 

Fascismo italiano 

Apesar de ter combatido na Primeira Guerra ao lado da Entente, a Itália não conseguiu – ao fim da guerra – 

anexar todos os territórios pretendidos, o que provocou grande descontentamento contra as principais 

potências mundiais. Além disso, no plano social, o país sofria com a recessão, o desemprego e a inflação, em 

um período marcado por uma grave crise econômica. Nesse contexto, o movimento sindical italiano se 

radicalizou e o Partido Socialista conquistou milhares de adeptos.  A ampliação das greves e do movimento de 

trabalhadores fez com que os anos entre 1918 e 1920 ficassem conhecidos como Biênio Vermelho. 

Temendo o fortalecimento do movimento operário, a burguesia italiana passou a olhar com simpatia para o 

fascio di Combattimento, uma organização paramilitar fundada em Milão em 1919 por Benito Mussolini. O nome 

do movimento estava relacionado a um dos símbolos do Império Romano, um feixe (fascio) de varas. Ao adotá-

lo, Mussolini pretendia sugerir que seu movimento – o fascismo – resgataria a grandeza perdida da Itália. 

Organizados como um corpo militar, uniformizados com camisas negras, os militantes fascistas distinguiam-

se pela rígida disciplina. Diante do contexto de crise e fortalecimento das ideias de esquerda, os fascistas 

rapidamente se espalharam pelo país se opondo ao movimento operário e as ideias defendidas pelos 

comunistas.  

Em 1921, eles se transformaram no Partido Nacional Fascista, com cerca de 200 mil filiados. Em 1922, milhares 

de fascistas saíram em manifestação em um episódio conhecido como “Marcha sobre Roma”, que pode ser 

considerado uma demonstração de força do Partido. Pouco tempo depois, o rei italiano Vitor Emanuel III 

nomeou Mussolini para o cargo de primeiro-ministro. 

Assim que assumiu o controle do governo,  Mussolini criou a Milícia Voluntária para Segurança Nacional, 

incorporando os esquadrões dos Camisas Negras e promovendo violentos ataques contra opositores. 

Manipulando eleições, conseguiram dois terços do legislativo italiano e passaram a impor uma série de leis de 

exceção, dissolvendo partidos de oposição e fechando seus jornais. Deputados oposicionistas foram expulsos 

do Parlamento, presos e deportados. 

Mussolini passou a ser chamado de Duce (guia) e a governar mediante decretos, pondo em prática todo o seu 

autoritarismo.  Uma de suas principais medidas foi a Carta Del Lavoro (Carta do Trabalho), um eficiente 

instrumento de controle da classe operária. Com ela, o governo fascista sistematizou uma legislação trabalhista, 

combinando concessões aos trabalhadores com medidas repressivas.  

Por um lado, estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho, por outro, proibiu greves e eliminou os sindicatos. O 

princípio da Carta del Lavoro era o corporativismo. Segundo esse sistema, os sindicatos deveriam desaparecer 

e dar lugar às corporações, organismos que reuniriam patrões e empregados. 

Ao mesmo tempo, Mussolini procurou resolver a disputa entre o Estado italiano e a Igreja, oriunda das lutas de 

Unificação Italiana. O papa se recusava a reconhecer a autoridade do Rei sobre territórios que haviam pertencido 

à Igreja, com a chamada Questão Romana. Ela foi resolvida por Mussolini através do Tratado de Latrão de 1929, 

através do qual a Itália concedeu ao Vaticano o status de Estado Pontifício independente e, além disso, pagou  
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cerca de 2 bilhões de liras como indenização à igreja pelos territórios perdidos. Em troca, o papa reconheceu a 

Unificação italiana. Essas decisões ampliaram ainda mais a popularidade do fascismo. 

No plano econômico, depois de um período inicial de recuperação, a Itália foi atingida pela crise de 1929. 

Multiplicaram-se as falências, cresceu o desemprego e ressurgiram as ameaças grevistas. Para afastar o perigo, 

os fascistas reforçaram a vigilância e lançaram uma política de construção de obras públicas, assim como 

aumentaram a produção bélica. Com o objetivo de formar um império colonial, em 1935 enviou tropas à África 

e conquistou a Etiópia. 

 

Características gerais do fascismo: 

• Totalitarismo – Com a concentração do poder nas mãos de uma única pessoa, o Estado totalitário exerce 

uma política de total controle das esferas política, econômica, social e cultural, seguindo as exigências de 

quem se encontra no poder. 

• Militarismo – Tanto o nazismo quanto o fascismo construíram sociedades militarizadas por onde passaram, 

preparando a população para políticas de expansão, de retomada de territórios anteriormente perdidos e, 

consequentemente, para a proteção contra inimigos. 

• Nacionalismo - valorização exacerbada da cultura, símbolos (bandeiras, hinos, heróis nacionais) e valores da 

nação. 

• Anti-comunismo - os comunistas foram culpados pelos nazifascistas como sendo os grandes responsáveis 

pelos problemas sociais e econômicos existentes. Muitos comunistas foram perseguidos, presos e 

executados pelos nazifascistas da Alemanha e Itália. 

• Anti-liberalismo – Após os impactos no liberalismo, causados pela Grande Guerra e pela Crise de 1929, o 

nazifascismo se fortaleceu como uma crítica e oposição a este modelo do capitalismo, justamente por sua 

proposta de intervenção estatal na economia. 

• Propaganda intensa - Um dos pilares do fascismo foi a propaganda, com o objetivo de fortalecer seus 

preceitos e valorizar o culto ao líder. 
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Exercícios 

 

1. (UESPI-2009) O fascismo propaga a violência política e destrói as liberdades democráticas. Na Itália, a 

chegada de Mussolini ao poder, com suas ideias fascistas: 

a) fortaleceu as tendências militaristas, embora não abalasse a vida parlamentar. 

b) afirmou o nacionalismo radical, atacando as ideias liberais e socialistas. 

c) facilitou o surgimento de uma classe operária com autonomia sindical. 

d) desfavoreceu a força da Igreja Católica, contrária à violência dos fascistas. 

e) trouxe a recuperação econômica do país, sem a ajuda política dos industriais. 

 

 

2. (Mackenzie SP-2009) “O fascismo não é apenas fundador de instituições. É também educador. Pretende 

reconstruir o homem, seu caráter, sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com a autoridade 

e disciplina capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente.” 

(Benito Mussolini) 

O governo fascista italiano empenhou-se em fazer da educação pública um instrumento capaz de impor 

sua doutrina para toda a sociedade. O ideal básico da doutrina fascista era: 

a) submeter o indivíduo à total obediência ao Estado, começando com a educação infantil e com a 

militarização da vida escolar. 

b) promover, para os jovens, competições esportivas e desfiles paramilitares, visando exaltar a 

capacidade intelectual dos indivíduos. 

c) a transformação das instituições educacionais, voltadas para a excelência do conhecimento 

acadêmico e intelectual. 

d) propagar a educação física e a preparação militar, capazes de dotar o indivíduo de uma mente 

analítica. 

e) exaltar a inteligência crítica e o bom desempenho acadêmico dos indivíduos, futuros construtores 

da nação. 

 

 

3. (UESPI-2011) Os sistemas totalitários impediram o aprofundamento da convivência democrática, em 

muitos países da Europa. No século XX, o fascismo dominou, com Mussolini no poder. O fascismo 

italiano, por exemplo: 

a) divulgou uma concepção militar e autoritária de mundo, incentivando o imperialismo e a censura. 

b) trouxe o crescimento dos preconceitos raciais contra os africanos, respeitando, porém, a cultura 

judaica tradicional. 

c) centralizou a organização econômica, mas não proibiu a vida partidária nos grandes centros 

urbanos. 

d) era diferente do nazismo alemão, pois evitou as censuras artísticas e celebrou o passado 

renascentista com destaque. 

e) criticou a industrialização e defendeu ideias corporativistas, sem, contudo, admitir a formação de 

sindicatos urbanos. 
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4. (UNESP-2013)   

Itália deseja a paz, mas não teme a guerra.  

Justiça sem a força é uma palavra sem sentido.  

Nós sonhamos com a Itália romana.  

Os três lemas acima foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini (1922-1943) 

e revelam características centrais do fascismo italiano:  

a) a perseguição aos judeus, a liberdade de expressão e avalorização do direito romano.  

b) o culto ao corpo, o pacifismo e a ânsia de voltar ao passado.  

c) o nacionalismo, a valorização do espírito clássico e o materialismo.  

d) a beligerância, o culto à ação e o esforço expansionista.  

e) o revanchismo, a socialização da economia industrial e a perseguição aos estrangeiros.  

 

 

5. (UERJ-2014)  

 

 

A fita branca, que venceu o Festival de Cinema de Cannes em 2009, conta a história de uma comunidade 

rural na Alemanha, entre 1913 e 1914, onde estranhos e violentos incidentes começam a ocorrer. O diretor 

do filme comentou: “Não ficaria feliz se o filme fosse visto apenas como um filme sobre um problema 

alemão. Ele significa mais que isso. É um filme sobre as raízes do mal. É sobre um grupo de crianças que 

são doutrinadas com alguns ideais e se tornam juízes dos outros – justamente daqueles que empurraram 

aquela ideologia goela abaixo delas.”  

(Maurício Stycer. Adaptado de colunistas.ig.com.br, 24/10/2009.) 
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A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) provocou transformações nas vidas de crianças e jovens 

europeus. Uma dessas transformações é apresentada no filme A fita branca e está associada ao que o 

diretor denominou de “raízes do mal”. Nas décadas de 1920 e 1930, os efeitos dessas raízes do mal se 

manifestaram no seguinte processo histórico:  

a) expansão do comunismo     

b) difusão do etnocentrismo    

c) ascensão do totalitarismo     

d) renascimento do liberalismo  
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Gabarito 

 

1. B 

A chegada de Mussolini ao poder na década de 20 promoveu graves mudanças políticas na Itália, 

enfraquecendo as ideias liberais com ataques às liberdades individuais e perseguindo os grupos de 

trabalhadores socialistas, tudo isso diante de um ideal extremado de nacionalismo. 

 

2. A 

O fascismo apresentou um projeto de nação que se baseava na doutrinação dos italianos desde a infância. 

Desta forma, as crianças eram educadas nas escolas para amarem a pátria, servirem como soldados e se 

submeterem aos interesses do Estado, sem qualquer individualidade ou pensamento crítico a respeito da 

realidade. 

 

3. A 

O fascismo italiano defendeu uma visão de mundo extremamente autoritparia, violenta e negacionista, onde 

os jovens desde cedo eram preparados fisicamente para combater por sua pátria e expandir os ideais 

fascistas com violência. 

 

4. D 

No lema em questão, a ideia de “Itália deseja a paz, mas não teme a guerra” está relacionada aos esforços de 

guerras e ao desenvolvimento bélico, enquanto a frase “Justiça sem a força é uma palavra sem sentido” se 

relaciona à violência como forma de moldar o mundo e, por fim “Nós sonhamos com a Itália romana” remete 

ao caráter expansionista do antigo império. 

 

5. C 

O processo histórico em questão é o da ascensão dos Estados totalitários com o crescimento dos regimes 

nazifascistas pela Europa. 


