
O Fascismo na Itália
Mesmo sendo vitoriosa na Grande Guerra, a Itália estava com seu território
destruído e não foi favorecida pelo Tratado de Versalhes. Sua economia estava
muito abalada e o sentimento de ressentimento fez com que  o nacionalismo e  o
revanchismo crescessem. Outra coisa que cresceu no país foi a propaganda do
socialismo promovida pela URSS. Mas não somente esta política cresceu, se
aproveitando da instabilidade econômica dos italianos, Benito Mussolini, um
professor, socialista, extremamente inteligente, deu início a disseminação de
ideais fascistas. Ele era populista, fingia-se de não-intelectual e inimigos dos
intelectuais, promovia discursos com promessas de expansionismo territorial,
sufrágio feminino, uma nova constituição e jornada de trabalho de oito horas de
forma digna. Os primeiros simpatizantes foram os veteranos de guerra, os
sindicalistas pró-guerra e intelectuais futuristas.
Em 1922, com apenas três anos do movimento fascista e de um ano do Partido
Nacional Fascista, Mussolini chegou ao poder como primeiro ministro do
parlamento italiano através de duras repressões contra adversários políticos. Seu
governo apresentava apoio do exército e do rei, tinha poder absoluto perante o
país, dissolveu os sindicatos independentes, reduziu os salários dos trabalhadores
e investindo esse dinheiro na indústria armamentista. Mussolini extinguiu o direito
da vida privada, todo o direito era em razão da coletividade, a participação
política acontecia apenas em cerimônias propagandistas do partido, reprimia
qualquer manifestação contra o governo, promovia propagandas, filmes e forjava
documentos reafirmando seu poder e incitando a violência.

Vamos relembrar:

Estudamos anteriormente que, após a
Primeira Guerra Mundial, os Estados
Unidos da América tornaram-se a
principal potência industrial do mundo,
mas isso não foi o suficiente para evitar
a crise interna do país. A Queda da
Bolsa de Valores de Nova Iorque fez
com que uma crise econômica se
espalhasse por muitos países. Essa
crise, além de econômica, tornou-se
política, ela foi o ponto de partida para
o surgimento e popularização de
regimes totalitaristas, como, por
exemplo, na Itália e Alemanha. 

Fascismo e Nazismo
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O sufrágio feminino é o movimento em prol das mulheres terem o direito ao voto
nas eleições.
Os intelectuais futuristas são pessoas que acreditam na destruição total do
passado, tendo interesse na violência e na guerra.

Você já ouviu os termos
"fascismo" e "nazismo"?

Na aula de hoje, estudaremos eles, é
muito importante que se tenha uma
clara compreensão para evitar que mais
uma vez tais regimes ganhem força.
Você sabia que os governantes
totalitaristas sempre falam o que o
povo quer ouvir? Por isso são chamados
de populistas. Você conhece algum
político populista que se elegeu com
falsas promessas e costuma falar que as
minorias devem curvar-se às maiorias?



O Nazismo na Alemanha
Com o término da guerra, a Alemanha encontrava-se em uma crise
econômica, atingindo principalmente o setor agrícola, muitos camponeses
perderam suas terras. Com isso, o Partido Nazista ganhou força em 1920 e
chega a ter Secretária de Agricultura difundindo que a culpa da crise era em
decorrência da importação de alimentos e as dificuldades políticas que
afetavam os camponeses, culpando sem fundamentos os povos judeus.
São empregadas políticas de proteção das terras dos camaradas alemães
e festivais e comícios afirmando suas políticas e benfeitorias do partido.
Adolf Hitler era o líder partidário, ele contratou pessoas especializadas em
propaganda para se autopromover, era populista e usava do nacionalismo
para afirmar que apenas com o seu governo a Alemanha voltaria a crescer e
atacava diretamente os socialistas. 
Em 1933, são realizadas eleições com Hitler sendo eleito como o chanceler.
O apoio que recebeu se deu pelo desemprego e o medo da instabilidade
econômica, as mulheres também apresentaram uma enorme votação. A
democracia deixou de existir,  dando início ao Terceiro Reich onde Hitler
tinha total poder para tudo, nele começou a ser empregada a política de
ódio e eliminação das pessoas não arianas, o controle total das mídias, da
cultura, da educação e da economia, todas as pessoas que fossem contra
ao governo eram duramente reprimidas, principalmente se tivessem
quaisquer ligações ao comunismo. A simbologia nazista é muito forte e o
ideal promovido era de fazer a a Alemanha o país mais rico e influente e de
tornar os alemães o povo mais puro existente, promovendo a política de
coletivismo, excluindo a vida privada.

No mapa ao lado vemos a Europa em 1920, pós
Primeira Guerra. Perceba a localização da Itália
e Alemanha, países onde aconteceram o
Fascismo e o Nazismo.

Eram considerados camaradas alemães os
homens que não eram judeus e nem tinha
descendência próxima de povos de outros
países. Assim o nazismo apresentava uma
política de sangue e solo, ou seja, conquistar
novas terras para os alemães ditos como puros.

Este material foi desenvolvido pelos
professores residentes pedagógicos Beatriz
Barbosa Bender e Franc Islabão Duarte.
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Os reichs são os impérios na Alemanha, foi
denominado como Terceiro Reich o governo
nazista de Adolf Hitler. 

Benito Mussolini, a esquerda, e Adolf Hitler, a
direita. Ambos eram aliados na repressão do
povo e na eliminação do comunismo.

Hitler saúda as tropas da Legião Condor, que lutaram na Guerra Civil
espanhola, durante um desfile realizado após seu regresso à Alemanha, 1939.



De acordo com o
material e com as
imagens ao lado,
escreva sobre:
 

1) De que maneira os regimes fascista e
nazista conquistaram o poder? Houve
apoio da popular? 

2) Algumas das características mais
conhecidas de regimes fascistas é a
supervalorização do nacionalismo, do
militarismo, o desprezo pelos direitos
humanos, por setores sociais tidos como
minorias – mulheres, negros, LGBTQIA+,
deficientes, etc –, pelas ciências e pelas
artes e, por fim, a censura. Você acredita
que hoje é possível que um regime fascista
suba ao poder? Independente de sua
reflexão, justifique sua resposta. 

Atividade
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Discurso de Mussolini.
Disponível em: https://escritorluiznazario.files.wordpress.com/2018/09/fascismo-

mito-mussolini-5.jpg
 

Parada nazista, 1937.
Disponível em: https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Fbt0_xR2_TIpQ30s1YHhKg-

-/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MS41Mjc0NDYzMDA3MTY7Y2Y9d2Vi
cA--/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0N8Fc9.qzC55aZ7fWGzPmg--

~B/aD01NjA7dz04Mzg7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://40.media.tumblr.com/505
4eee252df0603d026979ba9e4003d/tumblr_inline_o3ibi0a6Hq1tvkmly_1280.png

Atente-se:
As respostas devem ser escritas em suas
palavras, cópias não serão aceitas. 

Ambas as questões precisam ser
respondidas em no mínimo 3 linhas. 


