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Violência Propaganda 



 





Formação dos fasci di combattimento (Camisas Negras) 



“Hitler está a construir 

Ajudem-no” 

“Comprem produtos 
Alemães” 



“Apoiar o programa de assistência 
para mães e filhos” 

"Juventude Serve o Führer. 
Todas as crianças com 10 anos 

na Hitleriana" 

Um Povo, um País, Um Líder 



 

Sim! 
“Antes: Desemprego, tristeza, desolação, greves, bloqueios. 
Hoje: Trabalho, alegria, disciplina. Camaradas, dêem o vosso 

voto ao Führer!" 



 

Trabalho e Pão Nós queremos trabalhar! Trabalho e pão. 
Votem em Hitler 



1921 1924 1928 1930 Jul/32 Nov/32 Mar/33

Eleições alemãs (1921-1933)

Nazis Outros SPD - Sociais-Democratas KPD - Comunistas





A maré negra do fascismo 

Corporativismo 

Partido 
Único 

Nacionalismo 
Desprezo pela 

Liberdade 
individual 

Rejeição do  
Parlamentarismo 

Combate ao  
socialismo e 
 comunismo 

Culto da  
Personalidade 

Fascismo 



 



 



«Para restituir ao nosso povo a sua grandeza (…) é 
preciso exaltar a personalidade do chefe.» 

        Hitler, Mein Kampf 

Culto da  
Personalidade 







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

             Mussolini, O Fascismo 

Nacionalismo 





Corporativismo 

«O Corporativismo é a economia disciplinada e, 
consequentemente, controlada, pois não é possível 
a disciplina sem controlo. O Corporativismo supera 
o Socialismo e o Liberalismo.» 

       Mussolini, Discurso (1933) 





Anti-Parlamentarismo 

 

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) 



 

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 

Atitude perante a Guerra 



 

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) 

Partido Único Polícia Política 



 
Cartaz exibido à 
entrada de uma 
exposição em Roma 
onde se lê “Mussolini 
tem sempre razão” 

 
Comício fascista 
 



 

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





 

Música Degenerada O Judeu Eterno O culpado da Guerra 



 

Anti-Semitismo 
 

O programa é claro. Ei-lo: eliminação total, separação completa. (…) 
Não se pode esperar que um alemão viva sob o mesmo tecto que os judeus 
(…). Por consequência, os judeus devem ser expulsos das nossas casas e 
bairros e devem ser alojados em ruas e em casas onde vivam uns com os 
outros e onde tenham o menor contacto possível com os alemães. É preciso 
assinalá-los e tirar-lhes o direito de possuírem casas e imóveis na Alemanha 
(…). 
Uma vez que viva no isolamento completo, este povo de parasitas 
empobrecerá pois não pode nem quer trabalhar. Cairão todos na 
criminalidade conforme a disposição da sua raça. (…) 
Se tal acontecer, encontrar-nos-emos em face da dura necessidade de 
exterminar a escória judaica (…). O resultado será o desaparecimento 
efectivo e definitivo de judaísmo na Alemanha, a sua destruição total. 
 
Jornal nazi de 24 de Novembro de 1938     Genocídio 


