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Resume:  

Esse presente artigo tem como tema central o Fascismo, só que tratamos em ter como 

norte o Teórico Andrew Heywood. Pois, este é uma referência no assunto Ideologias 

Política. O título foi tirado de um trecho do próprio livro. Trouxe alguns autores para  

esclarecer como: Paulo Vizentinni; O’ Sullivan; Peter Robert Demant; Lipser; Silvano 

Belligini; Hugh Trevor-Roper; Nietzshe; George Sorel; Ticiano Bonazzi; Mario Regini 

Henri Bergson; Nicola Abbagnano; Charles Darwin; Max Weber; Rousseau; Talmon; 

Oswald Mosley; Robert P. Griffin; Giovanni Gentile; Hegel e Enoch Powell.      

 

Resume: 

That this article is focused on Fascism, only we deal in having as north the Theoretical 

Andrew Heywood. For this is a reference in the subject Ideologies Policy. The title was 

taken from a book excerpt. I brought some authors to clarify how: Paul Vizentinni; 

O'Sullivan; Robert Peter Demant; Lipser; Silvano Belligini; Hugh Trevor-Roper; 

Nietzshe; George Sorel; Titian Bonazzi; Mario Regini Henri Bergson; Nicola 

Abbagnano; Charles Darwin; Max Weber; Rousseau; Talmon; Oswald Mosley; Robert 

P. Griffin; Giovanni Gentile; Hegel and Enoch Powell. 
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Segundo Andrew Heywood1, “o termo Fascismo deriva da palavra italiana fasces, 

um feixe de varas ligado a uma lâmina de machado, que simbolizava a autoridade dos 

magistrados do Império Romano. Na década de 1890, a palavra fascia era usada na Itália 

como referência a grupos políticos, em geral de socialistas evolucionários” (HEYWOOD, 

2010, 205 p.).  

O conceito Fascismo, só é cunhado ideologicamente após a Era Mussolini2, que 

tomou conotação militar devido aos seus grupos militares que surgiram entre 1914-18 e 

após estes também. Fascismo “é uma Comunidade Nacional organicamente unificada, 

expressa na crença na força por meio da união” (HEYWOOD, 2010, 205 p.). 

Ideologicamente, Nação suga o indivíduo, isto é, “a identidade individual deve ser 

totalmente absorvida pela comunidade ou pelo grupo social” (HEYWOOD, 2010, 205 

p.). O grande objetivo do Fascismo é a construção de um homem melhor do que o já 

existente “um herói motivado pelo dever, pela honra e pela abnegação, pronto para dedica 

a vida à glória de sua nação ou da raça a que pertence à para obedecer de modo 

incondicional a um líder supremo” (HEYWOOD, 2010, 205 p.).  

Na Sociedade Fascista, os indivíduos são herói em prol de uma Nação, e o seu 

líder é um Super Herói que dá as coordenadas.  O lema do Fascismo era: “1789, morrera” 

(HEYWOOD, 2010, 205 p.). Foi o pior ataque que essas ideias possam ter sofrido 

nenhum tipo de Governo se opôs tão vorazmente contra as ideologias da Revolução 

Francesa. “O Fascismo constituiu uma revolta contra as ideias e os valores que 

dominavam o pensamento político ocidental desde a Revolução Francesa” (HEYWOOD, 

2010, 205 p.).  

 O Fascismo é monstro de época. “Segundo Paulo Fagundes Vizentini, as 

Ideologias Antiliberais se tornaram moda diante do descrédito do Liberalismo. Essas 

Ideologias varreram o Mundo como um tsunami ainda na década de 1920. O Liberalismo 

não pode dá mais conta dos Governos Autoritários que chegam ao poder” (VIZENTINI 

apud REIS, 2016, 07 p.). O Fascismo tem duas grandes vertentes. “O Fascismo Italiano 

era, em sua essência, uma forma radical de estatismo baseada na fidelidade absoluta a um 

Estado totalitário” (HEYWOOD, 2010, 205 p.). A Segunda vertente é o Nazismo, “foi 

fundado, por sua vez, com base em teorias raciais, que caracterizavam o povo ariano como 

                                                           
1 Ideólogo Político; Coordenador de Ciência Política da Faculdade de Oprington, na Inglaterra.  
2 Ditador Fascista; Professor; Jornalista;  Líder do Partido Socialista; Primeiro Ministro,  
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a raça superior, e apresentou a primeira forma virulenta de antissemitismo” (HEYWOOD, 

2010, 205 p.). Graficamente, os valores da Revolução Francesa em oposição ao Fascismo. 

   

  

O Fascismo é: “antirracional, antiliberal, anticonservador, anticapitalista, 

antiburguês, anticomunista” (HEYWOOD, 2010, 205 p.). Algumas Ideologias Clássicas 

como o Liberalismo, o Conservadorismo e o Socialismo são oriundas do Novecentos 

(XIX). Mas, o “fascismo é filho do XX, e alguns ainda diriam que especificamente do 

período entre as suas guerras mundiais” (HEYWOOD, 2010, 205 p.). O Fascismo é uma 

revolução antimoderna, é antiluminista. Houve infinitos motivos para que essa ideologia 

surgisse. “O Fascismo não surgiu do nada” (O’SULLIVAN apud HEYWOOD, 2010, 206 

p.). É no século XX que o Monstro chamado de Fascismo toma forma, seu nascimento 

no XIX. Mas, o contexto histórico de: “guerra e revolução” (HEYWOOD, 2010, 206 p.).  

O efeito desse Tsunami Autoritário não atinge só as Metrópoles Imperiais. “No 

mundo colonial, a guerra civil europeia repercute como um incentivo às lutas 

coloniais” (...). Segundo Peter Robert Demant, as Potências Colonialistas não 

deixaram nas Colônias uma boa fama, mas, também é inegável o bom fruto 

dessa colonização. “Elas construíram uma infraestrutura mais moderna, 

estimularam a educação e melhoraram o padrão de vida. Na vida comunitária, 

entretanto, franceses e britânicos praticaram apolítica de “dividir para 

Revoluçaõ Francesa:

Racionalismo; 

progresso; 

liberdade; 

igualdade; 

Fascismo:

Luta;

Liderança;

poder; 

heroísmo ;
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governar”, com resultados nefastos” (...). Em prol da ordem as Potências 

desarmam o grupo que era a maioria, e em alguns momentos arma uma das 

minorias, para que esta policie as outras. Esse modo de gerenciar os conflitos 

frutifica em mais problemas com o passar do tempo (DEMANT apud DE 

MELO, 2016, 08 p.).  

 Heywood também concorda como o Colunista da História Política Vitor Reis de 

Melo citou anteriormente: 

Durante esse mesmo período, a democracia desmoronou, ou foi derrubada, em 

grande parte da Europa, sendo muitas vezes substituída por regimes direitistas, 

autoritários ou abertamente fascistas, sobretudo no Leste Europeu. Regimes 

com alguma relação com o fascismo também se desenvolveram fora da 

Europa, em especial no Japão imperial da década de 1930 e na Argentina, sob 

o governo de Perón (1945-1955) (HEYWOOD, 2010, 206 p.).        

 A origem do Fascismo é multicausal: “geram um grande interesse histórico, e não 

raro, desentendimentos ferozes. Não há um fator único, por si ó, que tenha sido 

responsável por seu aparecimento; ao contrário, ele surgiu de uma complexa variedade 

de forças históricas existentes no período entre guerras” (HEYWOOD, 2010, 206 p.).  

A primaz das condições históricas segundo Heywood são as Repúblicas 

Democráticas que as Metrópoles ergueram nas Colônias, não deram conta do Pensamento 

Autocrático já inserido na Sociedade Colonial, somada ao Nacionalismo Autóctone. 

“Além disso, os governos democráticos, que representavam uma coalizão de interesses 

ou partidos, muitas vezes fracos e instáveis diante de crises econômicas e políticas. Nesse 

contexto, a perspectiva de uma liderança forte, viabilizada por um governo pessoal, trazia 

em seu cerne uma forte sedução” (HEYWOOD, 2010, 206 p.). 

Diante do caos social autóctone causado pelo modo de administrar inglês. A 

Grã-Bretanha paulatinamente começa a abrir mão do poder colonial. Foi um 

processo em que coroa teve que sair com alguns arranhões. Para Albert 

Hourani e Peter Robert Demant concordam que, a Política Inglesa começa a 

fazer remendos administrativos, ou seja, inicia-se o período de acordos 

político-governamentais. Ainda na década de 1920 (HOURANI, DEMANT, 

apud DE MELO, 2016 09 p.). 

A segunda condição histórica, o caos social que a Era Industrial fez nas classes 

Médias. Enquanto, os milionários tornaram-se bilionários, a Classe Média empobreceu 

em muitos Países da Europa. Essa Classe Média era composta por: “comerciantes, 
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pequenos empresários, fazendeiros, artesão” (HEYWOOD, 2010, 206 p.). De algum jeito 

essa Classe passou a ser o alvo social mais visto por duas Classes em especial o gráfico 

representativo fica assim:  

 

 Presume-se que, a Classe Oprimida dos Governos Democráticos veio a ser base 

da Sociedade Fascista, e esse Governo impediu que fosse aniquilada. “Grande parte do 

apoio aos movimentos fascistas e dos integrantes desses movimentos veio da classe média 

baixa” (HEYWOOD, 2010, 206 p.). Para Lipser, “o Fascismo era um extremismo de 

centro, uma revolta da classe média baixa, o que ajuda a explicar a hostilidade do 

Fascismo em relação ao capitalismo e ao comunismo” (HEYWOOD, 2010, 206-07 p.). 

A terceira condição histórica, a década de 1920 sofre com os problemas sociais e de 

conflitos: com o fim da Primeira guerra Mundial; Revolução Russa; a insegurança sócio-

política da Classe Operária. “Os grupos fascistas, sem dúvida, obtiveram apoio político e 

financeiro das empresas. Em resultado, historiadores marxistas interpretaram o fascismo 

Elite e 
grandes 

empresas

Classe 
Média

Baixa

Classe Baixa; 
sindicatos; federações 
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como uma forma de contrarrevolução, uma tentativa da burguesia de se agarrar ao poder 

por meio do apoio a ditadores fascistas” (HEYWOOD, 2010, 207 p.).  

 A quarta condição histórica são as moribundas Democracias Republicanas de 

Direita foram acometidas pelo câncer da crise econômica de 1930. “O aumento 

desemprego e a falência econômica criaram uma atmosfera de crise e pessimismo que foi 

explorada por demagogos e extremistas de políticos. Por fim, a Primeira guerra Mundial 

não conseguiu resolver os conflitos e rivalidades internacionais” (HEYWOOD, 2010, 207 

p.).  

Para Peter Demant “A província espremida entre as fronteiras das esferas 

otomana e persa nunca gozara de uma independência e, na forma territorial que 

foi definida nos arranjos pós-guerra, se comprovou uma aberração 

demográfica quase inviável” (DEMANT, 2004, 192 p.). Segundo Albert 

Hourani, é importante ressaltar que a divisão território otomano, após e 

Primeira Guerra Mundial foi outorgada e fiscalizada pela Liga das Nações, 

órgão que tomaria o nome de Sociedade das Nações (VIZENTINI, 1989, 12 

p.), e depois ONU – uma Instituição Supranacional. “De acordo com os termos 

dos mandatos, formalmente concedidos pela Liga das Nações em 1922, a Grã-

Bretanha seria responsável pelo Iraque e a Palestina, e a França pela Síria e o 

Líbano” (HOURANI, 2001, 321 p.). Segundo Peter Robert Demant, os 

ingleses abrem mão de poder, em prol de sua própria sobrevivência (DE 

MELO, apud DE MELO, 2016 09 p.).   

 

 Depois, da Primeira Guerra tudo passou a tomar proporções globais. “As tensões 

nacionalistas eram mais fortes nas nações desprovidas, que haviam sido derrotadas na 

guerra, como a Alemanha, ou que haviam ficado decepcionadas com os termos do tratado 

de paz de Versalhes, como a Itália e o Japão” (HEYWOOD, 2010, 207 p.). A Primeira 

Guerra frutificou um novo tipo de Nacionalismo, não mais o protecionista de suas 

fronteiras, mas, “uma forma de nacionalismo particularmente militante e o impregnou de 

valores militares” (HEYWOOD, 2010, 207 p.). Para Heywood o fim do Fascismo é 

devido a “derrota na Segunda guerra Mundial” (HEYWOOD, 2010, 207 p.). Segundo 

Ernest Note após, as Guerras Mundiais, o Fascismo perdeu legitimidade, e 

consequentemente a sua força, a sua organização – nunca mais se estruturou como antes. 

Eric Fromm definiu o Fascismo como: “o medo da liberdade” (HEYWOOD, 2010, 207 

p.). Para Heywood um dos traços mais marcantes da Modernidade é a liberdade, que nos 

dias de crise econômica pode trazer consigo uma isolacionismo extremista, que 
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condiciona socialmente e economicamente para a ressurreição do Fascismo Esperança. 

“Em tempos de crise, os indivíduos podem fugir da liberdade, buscando segurança na 

submissão a um líder todo-poderoso, ou a um Estado Totalitário” (HEYWOOD, 2010, 

207 p.). No início dos anos 90’ o mundo ficou apreensivo devido à efervescência de 

Movimentos Neofascistas3 no Leste da Europa, devido ao desarranjo de alguns Governos. 

A conjuntura histórica para o surgimento de Governos Fascistas é:  

 

 Segundo Andrew Heywood, o Fascismo se resume na: “força por meio da união” 

(HEYWOOD, 2010, 208 p.). Todavia, é uma ideologia indefinita. Por infinitos motivos. 

A primeira é: “por não ter uma base racional e coerente” (HEYWOOD, 2010, 208 p.). 

Para Hugh Trevor-Roper, o Fascismo é “uma disparada miscelânea de ideias” (TREVOR-

ROPER apud HEYWOOD, 2010, 208 p.). Segundo Adolf Hitler, o Fascismo é uma 

“visão de mundo” (HEYWOOD, 2010, 208 p.), ou seja, uma ideologia semirreligiosa, 

devido, a fé que o seguidor tem no líder e o grau de comprometimento com o sistema. “O 

Fascismo pode, então, ser mais bem descrito como um movimento político, ou mesmo 

uma religião política, do que uma ideologia” (HEYWOOD, 2010, 208 p.).  

 O segundo motivo da indefinição do Fascismo como ideologia é: “o fascismo foi 

um fenômeno tão complexo que é difícil identificar seus princípios fundamentais ou 

                                                           
3  Segundo Silvano Belligni é uma releitura do Fascismo Tradicional de Estado, este surgiu na Itália por 

volta da década de 1970. Geralmente é estudantil e rural.  
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mínimo fascista” (HEYWOOD, 2010, 208 p.). Não se tem como identificar onde começa 

e termina o Fascismo. Houve alguns Governos Fascistas: “o Japão imperial, a França 

Vichy, a Espanha de Franco, a Argentina de Perón ou mesmo a Alemanha de Hitler” 

(HEYWOOD, 2010, 208 p.). Os grupos políticos Fascistas não se entendem, se dividem 

basicamente em: “fascistas; neofascistas; pós-fascistas; nacionalistas radicais” 

(HEYWOOD, 2010, 208 p.). Alguns Teóricos até conceituar o Fascismo. Para Ernest 

Nolte, o Fascismo “é uma resistência transcendência” (HEYWOOD, 2010, 208 p.). A. J. 

Gregor vê o Fascismo como uma: “comunidade carismática total”. Roger Griffin definiu 

o Fascismo como um: “ultranacionalismo palingenésico (renascimento) ”. E Roger 

Eatwell conceitua o Fascismo como: “terceira via radical holístico-nacional” 

(HEYWOOD, 2010, 208 p.). Ainda que um monstro indefinido mesmo pelos grandes 

intelectuais, o que se pode fazer é colher uma base temática do Fascismo que são:  

 

 Antirracionalíssimo é segundo Heywood, uma das bandeiras ideológicas do 

Fascismo. Os Movimentos Fascistas Partidários ou de Massa são do século XX, a sua 

matriz ideológica mora ainda no século XIX, pois, este é conhecido o auge do 

Racionalismo e do Cientificismo. Outro pilar ideológico que acompanha o 

Antirracionalíssimo é o Contraluminismo. Assim, o caminho do iluminismo sempre foi 

ascendente, desde o século XIII com os Humanistas e os Pré-Reformadores até 1789. “No 

final do século XIX, no entanto, os pensadores passaram a ressaltar os limites da razão 

humana e a dirigir a atenção para outros estímulos e impulsos, talvez mais poderosos” 

Antirracionalismo

luta

liderança e 
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ultrarracionalismo



 

9 

(HEYWOOD, 2010, 209 p.). Segundo Nietzsche4, “os seres humanos são motivados por 

emoções fortes, a vontade, em vez da mente racional” (HEYWOOD, 2010, 209 p.). O 

Sindicalista Francês George Sorel, enfatiza a plenitude dos: mitos políticos, ou seja, 

“crença que é capaz de provocar a ação política em virtude de seu poder emocional, em 

vez de à razão” (HEYWOOD, 2010, 209 p.). Para Ticiano Bonazzi, Sorel é uma 

referência quando o assunto é mito político: 

O Mito político soreliano, embora nasça deste contexto, não pretende, porém, 

representar um cedimento a tendências irracionais ou espiritualistas, mas 

restaurar, através de instrumentos novos e subtraídos à lógica alienante das 

instituições capitalistas, o valor social da ciência e da técnica. A sua novidade 

teórica Sorel põe, portanto, limites bastante claros; mas a oposição ao 

racionalismo utilitarista tinha implicações tão explosivas que suplantava 

qualquer tentativa de recuperação ou mediação (BOBBIO, 2012, 755 p.). 

 

O mais importante dos mitos políticos para Sorel é o mito da greve geral na visão 

de Mario Regini:  

A concepção soreliana baseia-se numa visão esquemática da estrutura da 

sociedade; esta é fundamentalmente dividida em duas únicas classes, e a greve 

geral — instrumento principal do Sindicalismo revolucionário — tem também 

a função de tornar clara esta dicotomia. Apóia-se também numa visão 

simplificada e diminuída das instituições e das estruturas políticas. Mas, tal 

como o marxismo, expressa a tendência real de parte da classe operária 

europeia do final do século passado e início deste, de se apresentar como classe 

hegemônica e atacar todos os problemas da sociedade, ultrapassando o âmbito 

restrito da ação na fábrica e no mercado de trabalho (BOBBIO, 2012, 1151 p.). 

 

 Heywood aponta o Filósofo Francês Henri Bergson como mais um intelectual que 

agrega as ideologias fascistas ao conceito de Vitalismo. “Teoria segundo a qual os 

organismos vivos derivam suas propriedades características de uma força de vida 

universal. O Vitalismo implica a ênfase no instinto e no impulso, e não no intelecto e na 

razão” (HEYWOOD, 2010, 209 p.). Na visão Nicola Abbagnano vitalismo é: 

 

                                                           
4  Filósofo Alemão; Filólogo, Profeta do Existencialismo Moderno; Anticristão; Antigualitário; 

Antinacionalista. Suas ideias chegaram até: o Anarquismo; o Fascismo e o Feminismo.  
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Termo oitocentista para indicar qualquer doutrina que considere os fenômenos 

vitais como irredutíveis aos fenômenos físico-químicos. Essa irredutibilidade 

pode significar várias coisas, pois vários são os problemas cujas soluções 

dividem os partidários e os adversários do V. Em primeiro lugar, significa que 

os fenômenos vitais não podem ser inteiramente explicados com causas 

mecânicas.  Em segundo lugar, significa que um organismo vivo nunca poderá 

ser produzido artificialmente pelo homem num laboratório de bioquímica.  Em 

terceiro lugar, significa que a vida sobre a terra, ou, em geral, no universo, não 

teve origem natural ou histórica decorrente da organização e do 

desenvolvimento da substância do universo, mas é fruto de um plano 

providencial ou de uma criação divina (ABBAGNANO, 2000, 1160 p.). 

 

 A ideologia Antirracionalista, não tem uma posição política definida. Mas, 

“influenciou o Fascismo de várias maneiras” (HEYWOOD, 2010, 209 p.). A primeira de 

muitas influências é o Anti-intelectualismo. “A vida intelectual foi desvalorizada e até 

desprezada: ela é fria, seca e morta. O fascismo, ao contrário, lida com a alma, às emoções 

e os instintos. Suas ideias têm pouca coerência ou rigor, mas procuram exercer um apelo 

mítico” (HEYWOOD, 2010, 209 p.). O Fascismo é ação da “política da vontade” 

(HEYWOOD, 2010, 209 p.). A segunda influência é o Anti-iluminismo, que coloca 

perante as outras ideologias, o Fascismo como algo muito ruim. Os Fascistas são 

transparentes quanto a suas oposições, não definidos quanto aos as suas bandeiras 

ideológicas. “O Fascismo, assim, parece uma antifilosofia – é antirracional, antiliberal, 

anticonservador, anticapitalista, antiburguês, anticomunista e assim por diante” 

(HEYWOOD, 2010, 209 p.). O Fascismo é um niilismo, ou seja, “literalmente a crença 

em nada, a rejeição de todos os princípios morais políticos” (HEYWOOD, 2010, 210 p.). 

Para Abbagnano niilismo é:  

 

Termo usado na maioria das vezes com intuito polêmico, para designar 

doutrinas que se recusam a reconhecer realidades ou valores cuja admissão é 

considerada importante. Assim, Hamilton usou esse termo para qualificar a 

doutrina de Hume, que nega a realidade substancial (Lectures on Metaphysics, 

I, pp. 293-94); nesse caso a palavra quer dizer fenomenismo. Em outros casos, 

é empregada para indicar as atitudes dos que negam determinados valores 

morais ou políticos. Nietzsche foi o único a não utilizar esse termo com intuitos 

polêmicos, empregando-o para qualificar sua oposição radical aos valores 

morais tradicionais e às tradicionais crenças metafísicas: "O N. não é somente 

um conjunto de considerações sobre o tema 'Tudo é vão', não é somente a 

crença de que tudo merece morrer, mas consiste em colocar a mão na massa, 
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em destruir. (...). É o estado dos espíritos fortes e das vontades fortes do qual 

não é possível atribuir um juízo negativo: a negação ativa corresponde mais à sua 

natureza profunda" (ABBAGNANO, 2000, 712-13 p.).     

 

 Segundo Andrew Heywood existe um paradoxo nos tipos Fascismos o de Estado, 

que é o de Mussolini. E o Fascismo Racial, que é o Nazismo de Hitler.  

 

O nazismo, em particular, foi descrito como uma revolução do niilismo. 

Porém, o Fascismo não se resume à negação das crenças e princípios 

estabelecidos: é, na verdade, uma tentativa de inverter a herança do 

iluminismo. Ele representa o lado mais escuro da tradição política ocidental, 

os valores centrais e duradouros, que não foram abandonados, mas sim 

transformados ou virados de cabeça para baixo (HEYWOOD, 2010, 210 p.).  

 

 

 

A representação gráfica fica da Revolução Francesa VS Fascismo fica assim: 

  

  

O Fascismo quando se olhava num espelho, se via como uma ideologia que iria 

construir uma Nova Sociedade, por uma “destruição criativa” (HEYWOOD, 2010, 210 

p.). Pois, o Mundo Fascista é de extremos: “nascimento e morte, criação e destruição” 

(HEYWOOD, 2010, 210 p.).  A terceira influência do Antirracionalismo no Fascismo é: 
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na troca de base social, antes era razão, agora, é “fé inteiramente na história, na cultura e 

na ideia de comunidade orgânica” (HEYWOOD, 2010, 210 p.). A Comunidade Orgânica 

tem por base a: “lealdade inata e pelos laços emocionais forjados por um passado comum” 

(HEYWOOD, 2010, 210 p.). Fascismo também é uma Política Governamental Orgânica 

Radical. “A Comunidade Nacional, ou, como os nazistas chamavam, Volkgermeinschft, 

era vista como um todo indivisível, sendo todas rivalidades e conflitos subordinados a um 

propósito maior, coletivo. A força da nação ou da raça, portanto, é um reflexo de sua 

unidade moral e cultural. Ideologias que o Antirracionalíssimo deixou no Fascismo, 

síntese: 

  

 Segundo Andrew Heywood, um dos principais lemas do Nazismo era: “A força 

por meio da união” (HEYWOOD, 2010, 210 p.). A mudança de valores morais e sociais 

que Fascistas queriam era a: “Revolução do Espírito, visando à criação de um novo tipo 

de homem” (HEYWOOD, 2010, 210 p.). Em síntese, “era o novo homem fascista, em 

herói motivado pelo dever, pela honra e pela abnegação, e preparado para dissolver sua 

personalidade em meio a todo social” (HEYWOOD, 2010, 210 p.).  

 Luta. Essa ideologia Fascista tem origens em Charles Darwin 5 , resumida e 

conhecida popularmente como: seleção natural, ou seja, “teoria segundo a qual as 

                                                           
5 Biólogo; Ideólogo da Teoria de Seleção Natural; um dos maiores homens do Novecentos; Sua principal 

obra foi: A Origem das espécies publicada em 1859; 
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espécies passam por um processo de mutações aleatórias, que adapta algumas a 

sobreviver, enquanto outras são extintas” (HEYWOOD, 2010, 211 p.). Essa Teoria se 

alastrou até os Intelectuais Políticos e Sociais, e acabou saindo do Campo da Biologia. 

Principalmente, devido ao contexto de competitividade do final do século XIX, pois, 

depois, do Imperialismo o Mundo nunca mais foi o mesmo até que em 1914, em fim 

estourou a 1ª Guerra Mundial. Essa Rivalidade entre Dominadores e Dominaras é 

temperada mais ainda, não mais apenas como o Nacionalismo, agora o tempero acrescido 

é a pimenta chamada; seleção natural. “O darwinismo social também exerceu um impacto 

considerável no surgimento do Fascismo” (HEYWOOD, 2010, 211 p.). A influência que 

o Fascismo recebe é que: a Luta é uma seleção natural para que os fracos sejam 

subjugados, e os fortes dominem isso é em qualquer nível, Municipal; Estadual ou 

Nacional.  

Só a competição e o conflito garantem o progresso humano e asseguram que 

os mais adaptados e os mais fortes prosperem. Conforme Hitler disse a cadetes 

alemães em 1944: “A vitória é para os fortes, e os fracos devem ser 

aniquilados”. Se o laboratório de testes da existência humana é a competição e 

a luta, então o teste definitivo é a guerra, que Hitler descreveu como “uma lei 

da vida”. Entre as ideologias políticas, o fascismo tem uma peculiaridade: vê 

a guerra como algo bom em si mesmo, uma interpretação que pode ser vista na 

crença de Mussolini de que “a guerra é para os homens o que a maternidade é 

para as mulheres” (HEYWOOD, 2010, 211 p.).       

 A Ideologia Darwinista deixou algumas características de guerra no DNA do 

Fascismo estas são: 

 

lealdade

dever

disciplinaobediência

abnegação
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 Segundo Heywood, “a vitória dos fortes é glorificada, poder e a força são 

reverenciados em benefícios próprios (...). Portanto, a fraqueza e a deficiência não devem 

toleradas, mas sim removidas. Isso ficou ilustrado com maior nitidez no programa de 

eugenia 6  introduzido pelos nazistas na Alemanha” (HEYWOOD, 2010, 211 p.). O 

Darwinismo Social também embebedou o Fascismo com duas expressões que se 

completam e geram a cede pela guerra, um Nacionalismo mais Expansionista do que 

nunca: “luta interminável” e o expansionismo. Refletindo nas estratégias de guerra de 

Hitler descrita no seu livro Minha Vida: 

Ao assumir o poder em 1933, Hitler deu início ao programa de rearmamento 

como preparação para a expansão no final da década de 1930. A Áustria 

anexação foi incorporada [à Alemanha] no Anschuss [anexação] de 1938, a 

Tchecoslováquia foi desmembrada no primeiro semestre de 1939 e a Polônia, 

invadida em setembro de 1939, o que provocou a guerra contra o Reino unido 

e a França. Em 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União 

Soviética. Mesmo à beira da derrota em 1945, ele abandonou o darwinismo 

social. Declarou que a nação alemã o decepcionara e deu ordens, nunca 

completamente cumpridas, para que todos lutassem até a morte – em outras 

palavras, até a aniquilação da Alemanha (HEYWOOD, 2010, 212 p.).     

  Liderança e Elitismo. Enquanto, um dos pilares da Revolução Francesa foi a 

igualdade, o Fascismo é oposição quanto a isso. Ele tem uma influência do 

Conservadorismo Paternalista, e seus pilares principais são: “pragmatismo; 

tradicionalismo, sociedade orgânica e hierarquia” (HEYWOOD, 2010, 096 p.). O 

Fascismo defende: “na crença de que a liderança absoluta e o elitismo7 são naturais e 

desejáveis” (HEYWOOD, 2010, 212 p.). Existem dois patamares humanos: os líderes e 

os liderados. Os Líderes são imbuídos de algo sobrenatural, e lógico, único no qual os 

seguidores o reconhecem. Por isso, é tudo muito natural no Fascismo. A Liderança 

“ergue-se, por intermédio da luta, acima dos que só conseguem ser seguidores” 

(HEYWOOD, 2010, 211 p.). É pouco da ideia medieval de ser diferente é normal, remontando 

que o Fascismo é a morte dos ideais da Revolução Francesa. O Regime Fascista vê estrutura social 

de seguinte forma:    

                                                           
6 Segundo Andrew Heywood: “teoria ou prática da reprodução, alcançada ao se favorecer a procriação entre 

os membros adaptados de uma espécie ou ao se evitar a procriação dos não adaptados” (HEYWOOD, 2010, 

211 p.)  
7 Segundo Andrew Heywood: “crença no governo de uma elite ou minoria. O governo de elite pode ser 

considerado desejável (quando a elite tem talentos e habilidades superiores) ou inevitável (quando o 

igualitarismo é simplesmente impraticável”) (HEYWOOD, 2010, 211 p.).  
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 A liderança Fascista Alemã foi moldada em Nietzsche com o conceito de: 

Ubermensch, ou seja, “super-homem, um indivíduo extraordinariamente talentoso e 

poderoso” (HEYWOOD, 2010, 213 p.). A origem vem da obra Assim falou Zaratustra de 1884, 

é o Pai do conceito de Super-Homem, ele está acima no instinto de manada vivendo de acordo 

com os seus próprios ideias. O Fascismo ganhou características não só medievo-monárquico, mas, 

acresce-se um modo Vétero-Faraônico-divino. Enquanto, Nietzsche funda o conceito como 

prático- filosófico, os fascistas transportaram para o campo prático-político: 

Os fascistas transformaram, porém, o ideal do super-homem em uma teoria de 

liderança política suprema e inquestionável. Os líderes fascistas intitulavam-

se apenas de o líder – Mussolini proclamou-se Il Duce, enquanto Hitler adotou 

o título de Der Fuher – exatamente para se libertarem de qualquer noção de 

liderança definida em termos constitucionais. Dessa forma, a liderança tornou-

se a manifestação da autoridade carismática, que emana do próprio líder 

(HEYWOOD, 2010, 213 p.).    

 Para Heywood, o Weberianismo defende a Autoridade Constitucional como: “a 

autoridade racional-legal, funciona de acordo com uma estrutura de leis e regras” (WBER 

apud HEYWOOD, 2010, 213 p.). Ainda no Weberianismo, a Autoridade Carismática o 

mecanismo funcional é diferente. “O poder é ilimitado. Uma vez que o líder era visto 

como um indivíduo dotado de qualidades excepcionais, sua autoridade era absoluta”.  A 

visão nazista de autoridade contaminou o Estado Alemão, as Intuições Democráticas 

Líder:supremo;

onividente;

incomparável;

supre-homem. 

Elite: guerreira; masculina;

supratradicional; heróica;sacrificial;

Ex: SS, grupo militar político 
fiscalizador de Elite Partidária Alemã

Massas: fracas; inerte; ignorante.
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Sócio-Políticas como: partidos; parlamentos; eleições são suprimidas pelo Estado como 

foco, de que não houvesse uma segunda opinião dos descontentes – e não violassem suas 

ordens: 

  

 Em resumo, a Liderança é a única parte da Sociedade que detém Sabedoria para 

Governar, detém o domínio do Saber Governamental, que tem três pontos: 

  

 Pode adicionar ao caldeirão ideológico do Fascismo, não só Nietzsche. Acrescenta 

Jean-Jacques Rousseau com a ideia de interesse público, que em si duas características: 

indivisível e único. “De acordo com isso, uma verdadeira democracia8 é má ditadura 

absoluta, e o absolutismo e a soberania popular estão amalgamados em uma forma de 

                                                           
8 “Ditadura absoluta disfarçada de democracia, tipicamente baseada na pretensão do líder a um monopólio 

da sabedoria ideológica” (HEYWOOD, 2010, 214 p.)  

Estado Fascista.

Partidos

Eleições

Parlamento

Líder

ele destina o 
seu povo

sua vontade

sua vontade

geral
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democracia totalitária” (TALMON apud HEYWOOD, 2010, 214 p.). Segundo Heywood 

a função do líder é: 

Despertar o povo para o seu destino, é transformar uma massa inerte Mem uma 

força poderosa e invencível. Os Regimes fascistas exibiam aspectos de 

mobilização popular que claramente os diferenciavam das ditaduras 

tradicionais. Enquanto estas pretendiam excluir as massas da política, as 

ditaduras totalitárias começaram a recrutá-las para os valores e objetivos do 

regime, por meio da propaganda e da agitação política constante.  No caso dos 

regimes fascistas, isso se refletiu no uso generalizado de plebiscitos, comícios 

e manifestações populares (HEYWOOD, 2010, 214 p.).       

 Socialismo. Outro grande pilar do Fascismo. Mussolini em especial, foi editor do 

Jornal Avanti, e se amembrou no PSI, Partido Socialista Italiano. Já Hitler, difundiu o 

Nacional-Socialismo por meio do Partido Nazista. Simplesmente, para conseguir apoio 

dos Trabalhadores Citadinos. Mesmo com divergência ideológica eles tinham suas 

concordâncias. Estas são. Primeiramente, os Fascistas e socialistas são anticapitalistas, 

principalmente, a Classe Média Baixa. Direcionado aos Líderes do Mercado Capitalista 

e suas Instituições. 

Por exemplo, os pequenos comerciantes eram ameaçados pela expansão das 

lojas de departamento, os mini fundiários estavam perdendo para a agricultura 

em grande escala e os pequenos empresários deviam cada vez mais para os 

bancos. Com isso, as ideias socialistas, ou esquerdistas, ganhavam importância 

em organizações populares alemãs como a SA 9 , ou camisas pardas, que 

recrutavam muitas pessoas da classe baixa (HEYWOOD, 2010, 215 p).       

A segunda concordância é que os Fascistas e os Socialistas são defensores do 

Coletivismo. A crença de que a iniciativa humana coletiva tem mais valor prático e moral 

do que o esforço individual. Desse modo, reflete a ideia de que a natureza humana é 

inerentemente social e propõe que os grupos sociais são entidades políticas entidades 

políticas dotadas de significado (HEYWOOD, 2010, 111 p.). Essas ideologias são 

Antiburguesas. “O Fascismo eleva a Comunidade acima do indivíduo. As moedas 

nazistas, por exemplo, traziam a inscrição: o bem acima do privado (...). Os Fascistas 

também desprezam o materialismo que o capitalismo alimenta: o desejo de riqueza ou 

lucro opõe-se à visão idealista da regeneração nacional ou da conquista mundial, que 

                                                           
9 Partido Alemão 
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inspira os fascistas” (HEYWOOD, 2010, 215 p.). O terceiro ponto comum do Fascismo 

com o Socialismo é o Plano Econômico Socialista. Segundo Oswald Mosley 10 , “o 

capitalismo é um sistema por meio do qual o capital usa a nação para seus próprios fins. 

O Fascismo é um sistema por meio a nação usa capital para seus próprios fins” ( 

MOSLEY apud HEYWOOD, 2010, 215 p.). Assim, as Ditaduras Fascistas controlavam 

as grandes empresas “por meio de políticas de nacionalização e regulamentação estatal” 

(HEYWOOD, 2010, 215 p.). Em 1939, Hitler põe em prática o Plano Econômico: “Plano 

Soviético de cinco anos” (HEYWOOD, 2010, 215 p.).  

Para Heywood são poucos os elementos socialistas fascistas. Por exemplo, 

elementos esquerdistas dentro dos movimentos fascistas, como a AS, na 

Alemanha, e os sindicalistas revolucionários sorelianos, na Itália foram 

rapidamente marginalizados assim que os partidos fascistas ganham o poder, 

na esperança de cultivarem o apoio das grandes empresas. Isso ocorreu de 

maneira mais drástica na Alemanha nazista, por meio da limpeza da AS e do 

assassinato de seu líder. Ernest Rohm, na Noite das Longas Facas, em 1934 

(HEYWOOD, 2010, 215 p.).              

 Lógico, a Historiografia Marxista não poderia ficar de fora dessa discussão, assim, 

via o Fascismo como o Messias do Capitalismo, e não um Adversário pronto a abatê-lo 

na primeira oportunidade. Havia outra brecha a respeito dessas críticas dos Marxistas, 

pois, os Fascistas não tinham modelo econômico definido. 

Era o Pragmatismo, e não a ideologia, que determinava a política econômica 

fascista. Por fim, o anticomunismo tinha mais destaque dentro do fascismo do 

que o anticapitalismo. O objetivo essencial do fascismo era seduzir a classe 

operária para que esta abandonasse o marxismo e o bolchevismo, que pregava 

a ideia insidiosa, e até desleal, da solidariedade internacional entre os membros 

da classe operária e defendiam os valores equivocados da cooperação e da 

igualdade. Os fascistas se dedicavam à união nacional e à integração e queriam 

que a fidelidade à raça e à nação fosse mais forte do que a fidelidade à classe 

social (HEYWOOD, 2010, 216 p.).     

 Ultranacionalismo. O quinto dos grandes pilares ideológicos do Fascismo. É o 

tema que fecha o ciclo de sentido de vida do Fascismo. Não existe o eu, simplesmente o 

nós. Tudo é feito para a conservação da Nação, ela está acima de qualquer indivíduo ou 

                                                           
10  Ativista Político; Líder de Extrema-Direita Fascista; Fundador da UNBF (União Britânica Fascista); 

Parente da realeza britânica.  
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Instituição. “O Fascismo uma forma radical do nacionalismo chauvinista expansionista” 

(HEYWOOD, 2010, 216 p.). O Nacionalismo Fascista “afirmava superioridade de uma 

nação sobre todas as demais” (HEYWOOD, 2010, 216 p.). Em particular no Nazismo, 

essa ideia tomou proporções raciais extremas: “convicção que o povo alemão era a raça 

superior. No entreguerras, esse nacionalismo militante foi estimulado por uma herança de 

rancor e frustração, resultante da Primeira Guerra Mundial e suas consequências” 

(HEYWOOD, 2010, 216 p.). O Ultranacionalismo dentro do Fascismo temperou a 

ideologia como mais dinamite: “ele deseja de fato estabelecer um sentido intenso e 

militante de identidade” (HEYWOOD, 2010, 216 p.). Segundo Charles Maurras11  o 

Fascismo tinha alma do nacional integralismo (uma Sociedade Elitista-Conservadora) a 

sua materialização: “O Fascismo personifica um sentimento de missão messiânica ou 

fanática: a perspectiva de regeneração nacional e o renascimento do orgulho nacional. 

Aliás, o apelo popular que o fascismo exerceu baseia-se muito na promessa de grandeza 

nacional” (HEYWOOD, 2010, 216 p.). Segundo Robert P. Griffin 12 , o fascismo é: 

“palingenesia, ou o renascimento recorrente, e do ultranacionalismo populista” 

(HEYWOOD, 2010, 216 p.). Os Movimentos Fascistas destacam duas coisas da 

Sociedade Moderna.     

 

                                                           
11 Anti-semita; germanófobo; escritor; jornalista; Monarquista Conservador; Pai Nacionalismo Integralista; 

Agnóstico durante maior parte de sua vida; Continiano.  
12 Senador do EUA; Republicano.    

falência 
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 Segundo Griffin, o mito da Fênix, “o fascismo funde os mitos sobre um passado 

glorioso com a imagem de um futuro caracterizado pela renovação e por um novo 

despertar, daí a ideia de um homem novo” (HEYWOOD, 2010, 216 p.). Como o Fascismo 

não é um a sua materialização não é uma. “Na Itália, isso refletiu nas tentativas de 

recuperação das glórias do Império Romano. Já na Alemanha, o regime nazista se 

caracterizou como o Terceiro Reich, na sucessão ao Primeiro Reich, de Carlos Magno, e 

ao Segundo Reich, de Bismarck13” (HEYWOOD, 2010, 217 p.). A chamada Regeneração 

Nacional e a prática efetiva do Nacionalismo Expansionista, e pode ser temperado como: 

o racialismo; o imperialismo; o darwinismo social; o militarismo. O plano Alemão era: 

construir a Grande Alemanha, que anexaria toda a Rússia e se chamaria: “Lebesruam do 

Leste” (HEYWOOD, 2010, 217 p.). A Itália Fascista o foco era a construção do Império 

Africano, por meio da Conquista da Abissínia. O Japão Imperial queria anexar a 

Manchúria, e partir desse norte fundar uma nova Ásia, que ela mesma encabeçaria isso. 

Esses impérios deveriam ser autárquicos, baseados na completa 

autossuficiência. Na visão. Na visão fascista, a força econômica se baseia na 

capacidade de uma nação de contar apenas com os recursos e energias que ela 

controla diretamente. Portanto, a conquista e o expansionismo são meios de 

adquirir segurança e grandeza nacional. A regeneração nacional e o progresso 

econômico ficam, assim, intimamente ao poderio militar (HEYWOOD, 2010, 

217 p.).         

 Segundo Andrew Heywood é importante deixar bem latente que as relações 

políticas do Estado com os Fascismos são diferentes. “A do fascismo italiano prega o 

ideal de um Estado todo-poderoso e totalitário, na forma de um estatismo14 radical. A 

outra, da Alemanha nazista ou nacional-socialista, destaca a importância da raça15 de do 

                                                           
13 Chamado de Otto Eduard Leopoldo Von Bismark; Prussiano nascido de 01 de Abril de 1815; Diplomata; 

Ministro de Relações Internacionais e com certeza no seu tempo foi o maior dos negociadores do Século 

XIX, tanto que incrivelmente, após ser destituídas do cargo, em 1888, no Governo muito coisas começaram 

desarrumar; conhecido como o Chanceler de Ferro; um Estado como poucos; ele é o fundador das bases do 

Governo Alemão chamado de: 2º Reich, que foi tão admirado por Hitler, e ajudou a Unificação Alemã na 

Guerra Franco Prussiana em 1970. Foi um político Anticlerical radical. Nacionalista; Militarista sempre se 

opôs aos Movimentos da Social-Democracia.  Nos últimos anos da sua vida se dedicou a escrever suas 

memórias que não chegou a vê-las publicadas fechou os olhos em 30 de Julho de 1898, na Alemanha.   
14 “crença de que o Estado é o meio mais adequado de resolver problemas e garantir o desenvolvimento 

econômico-social” (HEYWOOD, 2010, 217 p.). 
15 “grupo de pessoas que compartilham uma herança genética comum e são, assim, diferenciadas demais 

por fatores biológicos” (HEYWOOD, 2010, 217 p.). 
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racialismo” (HEYWOOD, 2010, 217 p.).  Nessa relação Estado-Fascismo devem ser 

estudadas três dimensões:  

  

 

 Um conceito “controvertido” (HEYWOOD, 2010, 217 p.). O auge da sua 

notoriedade está na Guerra Fria. A Direita usou esse contexto para fazer uma má 

propaganda a respeito do desconhecido, “quando foi chamado para atenção para os 

paralelos entre o regime fascista e comunista, destacando os aspectos brutais de ambos. 

Desse modo, ele se tornou um veículo de manifestação de visões anticomunistas e, em 

particular, de hostilidade contra a União Soviética” (HEYWOOD, 2010, 217 p.).  O 

Fascismo é naturalmente direcionado ao Totalitarismo, devido a três motivos:  

O ideal 
totalitário

CorporativismoModernização
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  O Coletivismo Radical. Segundo Heywood, o Fascista tem por pilar 

principal a recriação do homem, o homem fascista tem por adjetivos naturais: “lealdade, 

dedicação e obediência” (HEYWOOD, 2010, 217 p.). Acima de tudo Estado e pelo 

Estado, não existe mais a privacidade, a intimidade. “O bem do organismo coletivo, da 

nação ou da raça é colocado à frente do bem do indivíduo: o egoísmo coletivo prevalece 

sobre o egoísmo individual” (HEYWOOD, 2010, 218 p.). O líder com autoridade 

ilimitada. Jamais, seria admitido em um país Republicano Constitucionalista, em pleno 

século XX. Isso para o Fascismo faz as coisas andarem de maneira mais natural, pois, 

tem uma direção não comum o líder não é uma pessoa, apesar de ter saído do meio de 

nós, é um pouco místico – é uma espécie de Teoria do Direito Divino em pleno século 

XX. E dele simplesmente vem à direção o deitar; o levantar, o que ler, e (...) “isso acaba 

violando a ideia liberal de distinção entre o Estado e a Sociedade Civil. A relação direta 

entre o líder e seu povo implica a participação ativa e o comprometimento total por parte 

dos cidadãos – literalmente a politização das massas” (HEYWOOD, 2010, 218 p.).  

 O Monismo faz o Fascismo ser Totalitário, porque consiste em: “crença em uma 

única teoria ou valor” (HEYWOOD, 2010, 218 p.). Assim, o Fascismo é por natureza 

Antipluralista. Essa é uma particularidade mais notada no Fascismo Italiano. “A essência 

do Fascismo Italiano era uma foram de veneração ao Estado” (HEYWOOD, 2010, 218 

p.). O Estado de Mussolini era moldado na visão Giovanni Gentile, o Pai da Educação 

Fascismo

Totalitarismo

Coletivismo Radical

Líder com 
autoridade ilimitada

Monista
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Fascista16.  Uma de suas frases famosas: “tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada 

fora do Estado” (GENTILE apud HEYWOOD, 2010, 218 p.). É o extremo de tudo que 

se conhece de submissão: “As obrigações políticas do indivíduo são absolutas e 

abrangentes. Exige-se do cidadão nada menos que a obediência cega e a devoção 

constante” (HEYWOOD, 2010, 218 p.). Outro Filósofo que influenciou o Fascismo foi 

Hegel, um Estado: ético; altruísta e de identificação coletiva. O Estado é tão sublime que: 

“é capaz de motivar e inspirar seus indivíduos a agir pelo interesse comum” 

(HEYWOOD, 2010, 218 p.). Na prática Hegel com “sua filosofia política implicava uma 

reverência sem críticas ao Estado, manifestada, na prática, na firme admiração pelo 

Estado Prussiano Autocrático de sua época” (HEYWOOD, 2010, 218 p.). 

Segundo Heywood, os Nazistas caminham em um prisma um pouco diferente 

“não veneravam o Estado enquanto Estado; eles o viam como um meio para chegar a um 

fim” (HEYWOOD, 2010, 218 p.). Foi o governo que mais força idealizou e quase 

cumpriu totalmente o Totalitarismo17 Estatal. Pois, não existia oposição, ele controlava 

tudo: “a mídia, a arte, a educação e as organizações de jovens” (HEYWOOD, 2010, 219 

p.). Enquanto isso, o Estado Italiano era Ditadura Pessoal ou Tradicional. “Por exemplo, 

durante todo o período fascista, a monarquia italiana sobreviveu, muitos líderes políticos 

locais continuaram no poder, sobretudo no Sul do País, e a igreja Católica manteve os 

privilégios e a independência” (HEYWOOD, 2010, 219 p.).     

 O Segundo ponto da relação Estado-Fascismo é o Corporativismo18. “Embora, 

os fascistas reverenciem o Estado, eles não chegam ao ponto de tentar coletivizar a vida 

econômica” (HEYWOOD, 2010, 219 p.). É uma Economia Não-Sistematizada, “os 

Fascistas procuram transformas a consciência humana, e não as estruturas” (HEYWOOD, 

2010, 219 p.).  Principalmente, em Mussolini se vê isso realizado quando ele estabeleceu 

a chamada “Terceira Via 19 ” (HEYWOOD, 2010, 219 p.).  Sistema ideológico de 

Mussolini que situava entre o Capitalismo e o Socialismo, e alguns outros fascistas 

                                                           
16 Filósofo Idealista; Educador; Político; Editor. Conhecido como Filósofo Fascista, Ministro da Instrução 

Pública de Mussolini. É o Pai da Educação Fascista. Escritor da Revista La Crítica com Benedetto Croce.  
17 Segundo Andrew Heywood: “é um amplo sistema de governo normalmente estabelecido por meio da 

manipulação ideológica generalizada, do terror e da brutalidade. Ele é diferente da autocracia, do 

autoritarismo e da ditadura tradicional, pois busca o poder total por intermédio da politização de todos os 

aspectos da existência social e pessoal” (HEYWOOD, 2000, 218 p.). 
18 Segundo Andrew Heywood: “é o meio de incorporar interesses organizados no processo de governo (...) 

é uma ideologia e um modelo econômico” (HEYWOOD, 2000, 220 p.). 
19 Segundo Heywood: “forma de economia alternativa ao socialismo estatal e ao de livre mercado, almejada 

em momentos diferentes por conservadores, socialistas e fascistas” (HEYWOOD, 2010, 142 p.).   
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também estabeleceram em seus países: “Oswald Ernald Mosley, no Reino unido, e por 

Perón, na Argentina” (HEYWOOD, 2010, 219 p.).  

 

 O Corporativismo tem dois inimigos dentro do Capitalismo o: “livre mercado e à 

planificação centralizada” (HEYWOOD, 2010, 219 p.). Pois, o primeiro é uma 

sanguessuga do lucro, simplesmente, pelo lucro. O segundo é um assassino da luta de 

classe. “Além disso, o corporativismo se baseia na crença de que a empresa e o trabalho 

estão unidos em um todo orgânica e espiritualmente unificado” (HEYWOOD, 2010, 219 

p.). Segundo Heywood é uma visão espiritualizada de que, “classes sociais não lutam 

entre si” (HEYWOOD, 2010, 219 p.). Assim, se quiserem podem mudar a história de 

uma Nação com um trabalho em conjunto. O Fascismo também foi influenciado pelo 

Catolicismo Tradicional Romano, pois, “preconiza que as classes sociais se mantenham 

unidas pelo dever e pelas obrigações mútuas” (HEYWOOD, 2010, 219 p.). O 

Corporativismo dentro do fascismo lúdica isso: “a harmonia social entre empresa e 

trabalho oferece a perspectiva de regeneração moral e econômica. Porém, as relações 

entre as classes precisam ser mediadas pelo Estado, que deve garantir que o interesse 

nacional prevaleça sobre os interesses setoriais limitados” (HEYWOOD, 2010, 220 p.).  

A ideia de Corporativismo de Estado foi notável na Itália: 

O estado corporativo atingiu seu ápice em 1939, quando a Câmara dos Fasces 

a das Corporações foi criada para substituir o Parlamento Italiano. Entretanto, 

havia uma linha divisória clara entre a teoria corporativista e a realidade de 

política econômica na Itália Fascista. O Estado corporativo era pouco mais que 

Capitalismo

Terceira Via

Socialismo
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um slogan ideológico, sendo que o corporativismo, na prática, limitava-se a 

um instrumento por meio do qual Estado Fascista controlava os principais 

interesses econômicos. As organizações da classe operária foram esmagadas e 

as empresas privadas intimidadas (HEYWOOD, 2000, 220 p.). 

 

   Modernização. Para Heywood a Instituição chamada Estado chamava atenção de 

Mussolini e todos os seus liderados fascistas. As Lideranças Fascistas enxergavam nessa 

Instituição como um “agente de modernização” (HEYWOOD, 2010, 220 p.). A Itália 

tinha uma frágil industrialização.  No contexto, as Nações mais industrializadas eram: 

“Reino unido, A França e a Alemanha, e muitos fascistas equiparavam o renascimento 

nacional à modernização econômica” (HEYWOOD, 2010, 220 p.). Os Fascismos, 

semelhantemente, se inclinavam para as Glórias passadas de seus Países, no caso 

Mussolini, a ideia era o Neo-Império Romano. Mas, o Fascismo Italiano era inovador: 

“exaltava as virtudes da tecnologia moderna e da vida industrial e almejava a construção 

de uma sociedade industrial avançada. Essa tendência do fascismo italiano é sempre 

relacionada à influência do futurismo20, ideologia idealizada por Filippo Marinetti21. Na 

década de 1920, o Fascismo acabou a trazendo para o seu seio, não Marinetti, mas, outros. 

“Trazendo com eles a crença no dinamismo, o culto à máquina e a rejeição ao passado. 

“Para Mussolini, Um Estado todo-poderoso era atraente em parte porque ajudaria a Itália 

não só a romper com o retrocesso e a tradição como também a se tornar um país 

industrializado, voltado para o futuro” (HEYWOOD, 2010, 220 p.).  

 O Fascismo e a questão das raças. Segundo Andrew Heywood Fascismo Italiano 

é baseado na Supremacia do Estado, e na diminuição do indivíduo. Era Voluntarista; isso 

na Itália. Na Alemanha o Fascismo se desenhou de uma foram totalmente diferentes. 

“Quando Mussolini aprovou as leis antissemíticas posteriores a 1937, ele o fez para 

apaziguar Hitler e os alemães, e não por algum propósito ideológico” (HEYWOOD, 

2010, 221 p.). Isso não afasta o Fascismo do Racialismo. “Apesar disso, o Fascismo 

sempre se harmonizou com as ideias racialistas e nasceu delas. Há quem argumente que 

a ênfase do nacionalismo militante significa que todas as formas de fascismo são 

simpáticas ao racialismo, ou acolhem doutrinas racialistas implícitas ou explícitas” 

(GRIFFIN apud HEYWOOD, 2010, 221 p.). Entretanto, isso é uma verdade: “em nenhum 

                                                           
20 “movimento do início do século XX, no campo das artes, que glorificava as fábricas, o maquinário e a 

vida industrial de um modo geral” (HEYWOOD, 2010, 220 p.).  
21 Pai do futurismo; Escritor; Poeta; Ideólogo; Jornalista e Ativista Político.  
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outro lugar essa ligação entre raça e fascismo ficou tão evidente quanto na Alemanha” 

(HEYWOOD, 2010, 221 p.). O Fascismo e o Racialismo têm três universos para serem 

estudados: A política de Raças; As Teorias Raciais Nazistas e a Ideologia Camponesa. 

 A Política de Raças. Isso implica no conceito de raça22. Devido, o Imperialismo 

Europeu no Oriente no século XIX colocou esse termo evidência enfatizando a diferenças 

biológicas. “As raças europeias, predominantemente brancas, cada vez mais em contato 

com as raças negra, parda e amarela da África e da Ásia” (HEYWOOD, 2010, 221 p.). A 

Raça está ligada origem, à nascimento. “Os símbolos da raça – o tom da pele a cor do 

cabelo, a fisionomia e o sangue – são predeterminados e imutáveis” (HEYWOOD, 2010, 

221 p.). As Teorias Raciais do século XIX, que é o auge do Racionalismo e do 

Cientificismo resulta em coisas nefastas como “a dos nazistas, simplesmente produziram 

anomalias” (HEYWOOD, 2010, 221 p.). Isso traz a moldura para o Nazismo: “alto, de 

ombros largos, loiro de olhos azuis” (HEYWOOD, 2010, 222 p.). O Racialismo é: 

De modo geral, a crença de que conclusões políticas ou sociais podem ser 

obtidas com base na ideia de que a humanidade é dividia em raças 

biologicamente distintas. As teorias racialistas se apoiam em duas premissas. 

A primeira é de que existem diferenças fundamentais genéticas ou de espécie 

entre os povos do mundo. A segunda é que essas divisões culturais, intelectuais 

e/ ou morais, tornado significativas nos aspectos político e social. O racialismo 

político se manifesta nas exigências de segregação racial (por exemplo, o 

                                                           
22 “Atingindo seu apogeu como conceito científico no século xix, a noção de raça diz respeito a certo 

conjunto de atributos biológicos comuns a um determinado grupo humano. O termo raça não era 

exatamente uma palavra nova nas línguas europeias no século xix. A palavra, na Idade Moderna, com outros 

significados, era conhecida no mundo europeu, e dizer que se pertencia a uma raça era afirmar o 

pertencimento a uma linhagem. Durante esse período, foi criada a tese monogenista, que afirma a existência 

de uma única raça humana descendente de Abraão, e praticamente não havia ainda a ideia de inferioridade 

racial. Isso não significa, no entanto, que não houvesse etnocentrismo e discriminação com base em 

características físicas. Além disso, os judeus, por exemplo, eram perseguidos na Europa desde o fim do 

Império Romano, sobretudo por considerações religiosas e culturais que chamaríamos hoje de étnicas.  

A origem do pensamento que entende a humanidade a partir de raças diferentes está no século xvi e na 

formação dos Estados nacionais europeus, que começaram a enfatizar as diferenças linguísticas e históricas 

internas. Mas para a autora Gislene Santos, foram os iluministas que cunharam as primeiras doutrinas 

racialistas, ou seja, as primeiras doutrinas para o estudo das diferentes raças humanas, dando origem no 

século xviii a outra hipótese racial, a poligenista, que defendia a existência de diversas raças humanas. A 

autora distingue o racialismo, a crença em raças humanas, do racismo, o preconceito contra raças 

consideradas inferiores. E no século xviii o racialismo não era ainda racismo, pois as diferenças biológicas 

ainda não consideradas definitivas para a evolução humana. O objetivo dos iluministas era encontrar um 

sistema de valores universal, que pudesse ser estabelecido para todas as raças. Também segundo Maria 

Alzira Brum Lemos, foi na França do século xviii que surgiram as tradições de pensamento que 

influenciaram a definição de raça como um sistema de classificação humana. Entre essas tradições estava 

a História Natural, que daria origem, no século xix, à Antropologia Física, ciência responsável pelas teorias 

racialistas (SILVA e SILVA, 2009, 346-347 p.). 
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apartheid) e nas doutrinas da superioridade ou inferioridade do sangue (por 

exemplo, o arianismo ou o antissemitismo). (HEYWOOD, 2010, 222 p.).    

 Para Heywood, o Racialismo na Política faz da diferença natural se transformar 

em adjetivo ou defeito. “No fundo, a genética determina a política: teorias políticas 

racialistas podem remontar a premissas biológicas” (HEYWOOD, 2010, 222 p.). O 

Nacionalismo Conservador tem por base o Racialismo não transparente. “Ela se baseia 

na crença de que sociedades estáveis e bem-sucedidas devem se unir por meio de uma 

cultura comum e de valores compartilhados” (HEYWOOD, 2010, 222 p.). Um exemplo 

desse Nacionalismo Conservador de Enoch Powell23, no Reino Unido (1960), e do francês 

Jean-Marie Le Pen24 (1980). Ambos com políticas de Anti-imigração não branca, esse 

evento era uma ameaça a Comunidade Branca. O Racialismo também pode ter base na 

Religião. “Por exemplo, o Imperialismo europeu do século XIX era justificado, em parte, 

pela alegada superioridade dos povos cristãos da Europa sobre os povos pagãos da África 

e da Ásia” (HEYWOOD, 2010, 222 p.). O gráfico abaixo mostra as variantes mais 

comuns que são bases do Racialismo.  

 

 As Teorias Raciais Nazistas. É o segundo ponto entre o Fascismo e o 

Racialismo. Elas foram emolduradas nas seguintes ideologias no século XIX que 

                                                           
23 Escritor; Político Nacionalista Conservador; Poeta; Acadêmico; Ministro da Saúde.  
24Político da Frente Nacionalista; Nacionalista Conservador; Cientista Político; Bacharel em Direito; Foi 

Soldado da Legião Estrangeira na Indochina.     

político: aparttheid social: aparttheid

religioso: Imperialismo (XIX)
biológico: nazismo e 

antissemitismo 

Racialismo
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ganharam popularidade, devido, ao contexto de um Nacionalismo mais 

Conservador; mais Radical; mais expansionista; mais apimentado pelo contexto 

do Imperialismo. As matrizes ideológico-raciais do Nazismo são: 

 

 Segundo Andrew Heywood, o Antissemitismo é prática política do Leste da 

Europa, mais precisamente, datando dos tempos de Cristo – é oriunda da Teologia: “os 

judeus foram os responsáveis pela morte de Cristo e, aos se recusarem a se converter ao 

cristianismo, estavam negando a divindade de Jesus e colocando em risco suas próprias 

almas imortais. A associação entre os judeus e o mal, portanto, não foi uma criação dos 

nazistas, mas remonta a Idade Média Cristã” (HEYWOOD, 2010, 223 p.). O 

Antissemitismo tomou proporções continentais no final do século XIX. O contexto do 

Nacionalismo, e adicionado o Imperialismo passaram a perseguir mais ainda os Judeus n 

a Europa. “Na França, isso levou ao famoso caso de Alfred Dreyfus (1894-1906); na 

Rússia, refletiu-se em uma série de massacres realizados contra os judeus pelo reinado de 

Alexandre III” (HEYWOOD, 2010, 22 p.). O Antissemitismo sofreu mutações ainda no 

século XIX, as coisas agora são sempre “Globais”, nada está isolado. O contexto do 

Nacionalismo; do Imperialismo, com as invenções do: submarino; do avião, que 

redesenham e Geografia; com o auge do Cientificismo e invenções de vacinas e o 

amadurecimento do Racialismo. Tudo isso contamina o Antissemitismo ele fica mais: 

agudo, cruel, científico, implacável.   

O crescimento  de uma ciência racial, que aplicava ideias pseudocientíficas a 

questões sociais e políticas, fez que os judeus fossem considerados uma raça e 

antissemitismo
Darwinismo 

social
Nazismo
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não um grupo religioso, econômico e cultural. Depois disso, os judeus foram 

inevitavelmente definidos por fatores biológicos, como a cor do cabelo, as 

características faciais e o sangue. Então, o antissemitismo evoluiu para uma 

teoria racial, que atribuiu aos judeus um estereótipo racial pernicioso e 

degradante (HEYWOOD, 2010, 223 p.).      

 Segundo Andrew Heywood, o primeiro e um dos mais importantes Intelectuais do 

século XIX, a tentar cientificar o Racialismo é o francês, e Teórico Social Joseph-Arthur 

de Gobineau25. É a partir desse homem que o Racialismo encontra sua base. Segundo 

Gobineau, o Racialismo era uma “Ciência da História” (GOBINEAU apud HEYWOOD, 

2010, 224 p.). Ele via a humanidade dividida em raças distintas. “A raça mais 

desenvolvida e criativa seria a dos povos brancos, cujo elemento mais alto ele chamou de 

arianos. Os judeus, por outro lado, foram considerados fundamentalmente não criativos” 

(HEYWOOD, 2010, 224 p.). Era um Racialista Pessimista, para ele a miscigenação era 

um caminho veloz rumo ao abismo, que a raça ariana estava correndo. Gobineau foi o 

teórico que teve suas obras transferidas até a Alemanha, e acabou sendo colocado como 

uma Coluna Teórica Racial Ariana, ou seja, “uma crença de superioridade biológica dos 

povos arianos” (HEYWOOD, 2010, 224 p.). Esse Novo Mundo foi envolvido e divulgado 

por: Wilhelm Richard Wagner26 e Houston. Stewart. Chamberlain27 . Uma das bases 

principais do Racialismo era: “todo o desenvolvimento cultural foi atribuído ao modo de 

vida alemão, enquanto os judeus eram descritos como física, espiritual e moralmente 

degenerado” (HEYWOOD, 2010, 224 p.). Chamberlain coloca a História como luta Épica 

Teuto-Judaica, quem se embebeda dessa fonte ideológica é Hitler e os Nazistas – dando 

base teórica as tragédias que os Alemães sofressem. 

Os Nazistas culparam os judeus pela derrota da Alemanha em 1918: eles 

seriaram os responsáveis por sua humilhação em Versalhes, estariam por trás 

do poder financeiro dos bancos e das granes empresas que escravizavam as 

classes médias baixas, e sua influência seria exercida por meio do movimento 

da classe operária e da ameaça da revolução social. Na visão de Hitler, os 

judeus eram responsáveis por uma conspiração internacional de capitalistas e 

comunistas, cujo, principal objetivo era enfraquecer e destruir a nação alemã 

(HEYWOOD, 2010, 224 p.)    

                                                           
25  Teórico Racialista; Escritor; Diplomata; Funcionário Público; Aristocrata Conservador; Pai do 

Racialismo Científico.   
26 Ativista Racialista Ariano; Nacionalista Conservador; Ensaísta; Poeta; Maestro.  
27 Ativista Racialista Ariano, cujo, os textos influenciaram Hitler; Nacionalista Extremista.  
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   Segundo Heywood, essa era a visão do Mundo Pseurreligioso-científico Nazista: 

 

        Veja graficamente a Sociedade Ariana segundo Adolf Hitler: 

 

 

 

 O Mundo Nazista Hitler era maniqueísta28, que na prática era uma luta judaico-

alemã, que o único caminho era Vitória Ariana e a dominação mundial. “Essa ideologia 

levou Hitler e os nazistas a caminhos aterradores e trágicos” (HEYWOOD, 2010, 225 p.). 

O primeiro caminho: “a teoria da raça ariana, a convicção de que os arianos são uma raça 

                                                           
28 “Religião persa do século III que descreve o mundo em termos do conflito entre luz e escuridão, bem e 

mal” (HEYWOOD, 2010, 225 p.). 
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superior de criatividade singular, ditou uma política de expansionismo e guerra” 

(HEYWOOD, 2010, 225 p.).  

O segundo cominho: “os nazistas acreditavam que a Alemanha nunca estaria 

segura enquanto seus arqui-inimigos, os judeus, continuassem a existir” (HEYWOOD, 

2010, 225 p.). Essa perseguição chega ao extremo com a Lei de Nuremberg “proibia o 

casamento e as relações sexuais entre judeus e alemães” (HEYWOOD, 2010, 225 p.). Em 

1938, foi o ataque final com “A Noite dos Cristais Quebrados29, “o povo judeu foi 

definitivamente excluído da economia. Segundo Heywood, o que distancia o Fascismo 

Italiano do alemão é sua antimodernidade, ou seja, a ideologia camponesa que lhe é 

natural. Enquanto a Modernidade está veia do Fascismo Italiano, isso não deixa com que 

Hitler deixe de investir em desenvolvimento de armamentos de guerra: o lança-chamas; 

o fusca; o Tanque Panzer e od foguetes V-1 V-2. O Fusca até hoje é vendido no Mundo 

inteiro e poucos sabem da sua origem e porque ele é tão resistente diferenças ideológicas 

do Fascismo e do Nazismo na Visão de Heywood: 

   

 

 

                                                           
29 Foi a destruição de qualquer pessoa ou Instituição Judaica na Alemanha ou na Áustria, a partir de 9 de 

novembro de 1938. 

Fascismo: Veneração ao 
Estado; Nacionalismo 

Chauvinista; Voluntarismo; 
Grandeza Nacional;  União 
Orgânica; Antissemitismo 

Pragmático;

Modernismo; Corporativismo; 
Expansão Colonial.

Nazismo: Estado como 
instrumento; Racialismo 
Radical; Essencialismo; 
Superioridade Biológica; 
Pureza Racial (eugenia); 

Antissemitismo Genocida; 
Ideologia Camponesa; 
Economia  de Guerra; 
Dominação Mundial.  
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 Em suma, O que será do Fascismo? Na visão de Andrew Heywood, para os 

especialistas em Fascismo, a ideologia está morta, desde o fim da segunda guerra 

mundial. E seria impossível a sua chegada ao século XXI. Para Ernest Nolte, “o fascismo 

é visto como uma revolta historicamente específica contra modernização, ligada ao desejo 

de preservação da união cultural e espiritual da sociedade tradicional (HEYWOOD, 2010, 

227 p.) ”. O Fascismo vem como uma insatisfação “de condições de crise, incerteza e 

desordem” (HEYWOOD, 2010, 225 p.). A Globalização dá força para o aparecimento de 

Novos Nacionalismos, estes saem do Nacionalismo Tradicional. Pois, alguns temperos 

afetam o Fascismo do século XX: “em vez de se basear na herança do Imperialismo 

Europeu, a Extrema Direita Moderna atua em um contexto pós-colonização” 

(HEYWOOD, 2010, 227 p.). As Classes Tradicionais, que foram base para o Fascismo, 

na Sociedade pós-industrial é plural, e a Globalização da Economia é um muro 

intransponível para o Fascismo Clássico. O Neofascismo “é o Fascismo Democrático é o 

Fascismo separado de princípios como a liberdade absoluta, o totalitarismo e o racialismo 

explícito” (HEYWOOD, 2010, 227 p.). É o Fascismo se adequando as Democracias 

Liberais Republicanas do século XXI, e abrindo mão de alguns de seus valores, se auto-

mutilando para não morrer, pois do jeito tradicional não sobreviveria. Mas, conservaram 

a “união orgânica e a coesão social” (HEYWOOD, 2010, 225 p.). O Fascismo trouxe para 

si um novo padrão de Liderança, agora carismática: “Jean-Marie LE Pen, na França, Jorg 

Haider30, na Áustria, e Pim Fortuyn31, na Holanda” (HEYWOOD, 2010, 225 p.). O 

Neofascismo sofre com duas coisas. Primeiro, o seu amoldamento ao Liberalismo. 

Segundo, o seu amoldamento as Repúblicas Democráticas Liberais. Isso materializa a 

essência do que ele é a simples busca pelo poder – Fascismo.        

 

 

 

 

 

                                                           
30 Político Nacionalista; Militar; Bacharel me Direito.  
31 Wilhelmus Simon Petrus Fortujin: Doutor em Sociologia, Bacharelado em História, Direito e Economia, 

Colunista. Foi assassinado em 2002 por Volkert Van  Der Graaf, um Ativista da Esquerda  Ecológica.   
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