


• Totalitarismo significa Estado total, que absorve em seu interior e em sua
organização o todo da sociedade e suas instituições, controlando-a por
inteiro.

• Por que nazismo? Essa palavra é a abreviação do nome de um partido
político ao qual Hitler se filiou. Inicialmente, o partido denominava-se Partido
Operário Alemão, mas Hitler propôs que fosse denominado Partido Operário
Alemão Nacional-Socialista (Nationalsozialistische – Nazi). Operário, para
indicar a oposição aos liberais, mas nacional-socialista para indicar a
oposição aos comunistas e socialistas (críticos do nacionalismo por ser uma
ideologia necessária ao capital).
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• A palavra fascismo foi inventada por Mussolini a partir do vocábulo italiano
fascio, feixe. É dupla a significação do fascio: por um lado, refere-se ao
conjunto de machados reunidos por meio de um feixe de varas, carregados
por funcionários que precediam a aparição pública dos magistrados na
antiga Roma, os machados significando o poder do Estado para decapitar
criminosos e as varas, a unidade do povo romano em torno do Estado; por
outro lado, refere-se a uma tradição popular do século XIX, em que certas
comunidades, lutando por seus interesses e direitos, simbolizavam sua luta
e unidade pelos fasci. Mussolini se apropria do símbolo romano e popular,
criando por toda a Itália os fasci de combate.
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• Antiliberalismo: não como afirmação do socialismo e sim como defesa da
total intervenção do Estado na economia e na sociedade civil. Em sua fase
inicial, ambos se apresentam contra a ordem burguesa e conseguem a
adesão da maioria da classe trabalhadora, que sofria as misérias da recessão
e do desemprego;

• Nacionalismo: a realidade social é a Nação, entendida como unidade 
territorial e identidade racial, linguística, de costumes e tradições. A nação é 
o espírito do povo, a pátria-mãe dos antepassados de sangue, una, única e 
indivisa;
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