
FASCISMO 

 
- É uma corrente política que se forma para lutar contra liberais, democratas e 

socialistas. 
Nome dado a qualquer tentativa de governo que exalta os homens e usa técnicas de 

Propaganda e censura, fazendo um severo controlo da economia, do sistema social e 
cultural, defendem o nacionalismo e mesmo a XENOFOBIA( nacionalismo étnico), 

apáticos para com os imigrantes. Na Europa o 1 partido fascista foi fundado por 
BENITO MUSSULINI, um movimento paramilitar que havia sido criado para combater 

as greves organizadas por outros socialistas e movimentos de esquerda 
Esquadra de combate grupo de Mussulini, que deu origem ao fascismo, foi buscar o 

seu nome a uma expressão “fascio” que significa feixe de varas, simboliza união e 
força, feixe esse que junto com uma machada era usado pelos romanos pelos oficiais 

de justiça, que acompanhavam os magistrados nas execuções de decisões de justiça, 

com poderes para coagir, com a aplicação de castigos públicos. 
O fascismo assume que a natureza do estado é superior á soma de pessoas que o 

compõem, e que as pessoas existem para o estado e não o estado para as pessoas. 
Todos os assuntos pessoais são assuntos de estado, tem como características o 

TOTALITARISMO, a liderança carismática, CORPORATIVISMO, militarismo, 
nacionalismo e o EXPANSIONISMO. 

Um traço do fascismo é o corporativismo de estado, realizado através de um partido 
único e de sindicatos nacionais subordinados ao estado. Na sua gestão totalitária, as 

funções de estado podiam ser desempenhadas por entidades particulares, sem que 
fossem nacionalizadas, sendo o estado o planeador e inspector. O que dava poder ao 

estado suspender a actividade se não lhe estivesse de acordo com as suas instruções 
e planos superiormente estabelecidos, é o estado que define a utilidade e a direcção 

das actividades da nação. 
Encontrou na sua composição de movimentos fascistas, pequenos negociantes, 

burocratas de nível baixo e de classes médias, também encontra simpatizantes entre 

os agricultores e entre as classes trabalhadoras, mas lembre-se o fascista usa os seus 
movimentos para atacar as organizações de trabalhadores, partidos operários, e 

sindicatos. 
 

IDEIAS FUNDAMENTAIS DO FASCISMO 
1-Filosoficamente o fascismo apresenta-se como uma acção politica, para se conhecer 

os homens é preciso conhecer o homem, e para conhecer o homem é preciso 
conhecer a realidade e as suas leis. 

 
2-É a partir de concepção espiritual que o homem é definido pelo fascismo, na sua 

ideia o homem é um indivíduo que é nação e pátria, há uma lei moral que liga as 
gerações numa tradição e missão 

 
3-Vida como luta, espiritualmente define-se como oposição ao materialismo do sec 

XVIII, sendo anti-positiva, também se considera positiva (anti-positivisca, mas 

positiva),não é séptica, nem agnóstica, nem pessimista, o individuo pretende-se 
activo, energético, como a sua nação. 

 
4-Ética, vida seria, austera, religiosa, e desdenham a vida cómoda 

 
5- O homem está em constante contacto com uma força superior, uma vontade que 

transcende o individuo particular e o eleva a membro de uma sociedade espiritual. 



 

6-Ve-se o homem como um ser na historia, uma linha de evolução, mas não com os 
pensamentos optimista e filosófico do sec XVIII em que se via o homem a caminho da 

felicidade na terra. 
 

7-Tem uma concepção anti-individualismo, pondo os interesses do estado acima do 
bem-estar do individuo, o fascismo reafirma o Estado como a verdadeira realidade do 

individuo, a concepção do estado é totalitária, fora do Estado não há valores humanos 
ou espirituais 

 
8-Não há indivíduos nem grupos políticos associações sindicatos classes fora do 

Estado, defende um corporativismo em redor dos interesses de Estado, diz-se contra 
o socialismo que reduz a historia do movimento á luta de classes, e contra os 

sindicatos 
 

9-Opoe-se á democracia que defende a nação como a maioria, descendo a seu nível 

ao maior nr. O fascismo considera-se a mais pura forma de democracia se o povo for 
considerado do ponto de vista da quantidade em vez da qualidade. O fascismo 

defende uma democracia organizada, centralizada, autoritária, exercida através do 
partido único. 

10- Para o fascismo a nação não cria o Estado é o Estado que cria A nação, o estado 
e visto como uma vontade ética universal, criadora do direito, e realidade ética, é o 

estado que da ao povo uma vontade uma real existência. 
 

11-Estado deve ser o educador e o promotor da vida espiritual, quer refazer não a 
forma da vida, mas o homem, o carácter e  a fé. 

DOUTRINA POLITICA E SOCIAL FASCISTA 
O caminho do pensamento fascista é o socialismo para atingir o fascismo, rejeitando 

o SOCIALISMO REFORMISTA de BEIRNSTEIN. 
Na década de 20 o fascismo foi sendo espalhado nas leis e instituições Italianas em 

1932 já era um regime com uma doutrina de poder. Nega o pacifismo o 

internacionalismo e a equação “bem-estar = felicidade” e rejeitam o socialismo, o 
LIBERISMO e a DEMOCRACIA. 

Do socialismo rejeitam o MATERIALISMO HISTORICO e conceito luta de classes, do 
Liberalismo recusa a economia e a politica, da democracia, recusa o sufrágio universal 

que dizem dar “ ao povo a ilusão de ser soberano, enquanto a verdadeira soberania 
está nas forças irresponsáveis e secretas”. 

Até a década de 20 o fascismo era republicano. GIUSEPPE MAZZINI disse “ a 
república de Roma foi morta por uma república irmã, a França. Acreditavam que o sec 

XX ia ser o século do Estado. Tendo como doutrina as ideias acima referidas. 
Mas falta descrever mais uma a de ERNEST RENAN que diz ter tido uma iluminação 

pré-fascista, onde defende” ser errado querer a razão, vinda directamente do povo e 
através do povo” diz que “ que não há necessidade de todo o mundo, conhecer a 

razão.” 
Defende que o principio, que sociedade existe somente para o bem-estar e a 

liberdade dos indivíduos que a compõem não parece estar em conformidade com os 

planos da natureza, planos nos quais a espécie só é tomada em consideração e o 
individuo parece sacrificado, não querem um sistema democrático ou outro que possa 

levar a um estado social no qual o povo não teria outra preocupação que apenas SER 
um homem vulgar. O estado fascista é uma vontade de potência e de Império, a 

tradição romana é aqui uma ideia de força. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdemocracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini
http://pensador.uol.com.br/autor/Ernest_Renan/


Na história moderna o termo fascismo recua a década de 1890 na forma dos FASCI 

em Italia, eram grupos políticos radicais antes da 1 guerra mundial. 
W.Y. ELLIOT considerava que o fascismo tinha recebido influências de PAPINI, 

PANTALEONE, PARETO e SOREL. 
A primeira parte do texto DOUTRINA DO FASCISMO terá sido escrito por GIOVANNI 

GENTIL, filósofo oficial do regime de Mussulini, a segunda foi escrita pelo próprio 
Mussolini o texto assinado por ele, também invocados como fontes do fascismo são 

GEOEGES SOREL, CHARLES PEGUY e HUBERT LAGARDELLE. 
Sorel e Peguy foram influenciados por HENRY BERGSON, que rejeitava o cientismo, a 

evolução mecânica e o materialismo histórico de Karl Marx. Hubert Lagardelle foi 
influenciado por P.J. PROUDHON, figura do Anarcossindicalismo, na linha de doutrina 

fasci. SERGIO PANUNZIO teórico do fascismo na dec de 20 tinha sido sindicalista, Há 
quem defenda o conceito fascista do corporativismo de estado as relações 

económicas e sociais, semelhança com o texto RERUM NOVARUM data de 1982 na 
encíclica de PAPA LEÃOXIII. 

Na Europa o fascismo desenvolveu-se em Itália numa reunião com Mussolini e os 

líderes revolucionários sindicalistas Agostinho Lanzillo e Michele bianchi. Em 1921 os 
fascistas exigiam a republica, a separação da igreja e estado um exercito nacional, 

um imposto progressivo para heranças e o desenvolvimento de cooperativas. 
O fascismo foi resultado de um sentimento geral de medo da classe média pós 

guerra, que vem trazer dificuldades económicas, política e social. 
0 Fascismo foi-se adaptam-do para um novo sistema político e económico que 

combinava o CORPORATIVISMO, TOTALITARISMO, NACIONALISMO E ANTI-
COMUNISMO. Num estado desenhado de forma a unir todas as classes num sistema 

capitalista no qual o estado detinha o controlo da organização de indústrias vitais, sob 
a bandeira do nacionalismo e poder estatal, o fascismo de hoje pretende sintetizar o 

glorioso passado romano com o futuro. 
O fascismo na Europa iniciou-se em 1919,apoia-do por secções de classe média, 

receosos do socialismo e do comunismo, os donos de terra e os industriais viram-no 
como uma defesa contra a militância trabalhista, em 1922 Mussulini lidera um 

governo de coligação de direita, inicialmente com elementos do partido popular, pro-

igreja. Em 1923 criou-se uma lei eleitoral para dificultar a constituição de maioria 
parlamentar fascista, em 1926 era proibido partidos de oposição, em 1928 a eleição 

ao parlamento era restrita a candidatos aprovados pelos fascistas. 
O feito político mais duradouro deste regime foi o TRATADO DE LATRÃO de Fevereiro 

de 1929 entre o estado Italiano e a SANTA SÉ, pelo qual ao PAPADO foi concedida a 
soberania sobre a cidade do Vaticano e recebeu a garantia do livre exercício do 

catolicismo como a única religião do estado em toda a Itália em retorno da sua 
aceitação da soberania italiana sobre os anteriores papas. 

Os sindicatos e associações de trabalhadores foram reorganizados por volta de 1934 
em 22 corporações fascistas, em 1938 substituíram o parlamento como a câmara de 

corporações, o poder continuava no concelho fascista. 
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