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1. Política denomina-se a arte ou ciência da organização, direção
e administração de nações ou Estados; a aplicação desta ciência aos assuntos
internos da nação (política interna) ou aos assuntos externos (política externa).
Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se
ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância.
O termo política vem do grego politeía (derivada de polis, cidade-estado) e
significa o campo da atividade humana que se refere a quatro dimensões:
Estado, administração pública, cidadãos e cidade.
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2. Ao longo do tempo, o termo política deixou de ter o sentido de adjetivo
(aquilo que é da cidade, sociedade) e passou a ser um modo de “saber lidar”
com as coisas da cidade, da sociedade. Assim, fazer política pode estar
associado às ações de governo e de administração do Estado. Por outro lado,
também diria respeito à forma como a sociedade civil se relaciona com o
próprio Estado. No conceito moderno, política relaciona-se estreitamente com
o poder; formação, distribuição e exercício do Poder.
No conceito grego política significa a esfera de realização do Bem Comum,
permanecendo como um ideal a ser alcançado.
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3. De forma geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total
do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e
poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes
da sociedade.
O fascismo e o nazismo apresentam muitas características em comum, sendo
uma delas a educação moral e cívica.
Para garantir a adesão das massas à ideologia nazifascista, o Estado introduz a
educação moral e cívica, pela qual crianças e adolescentes aprenderão os
valores nazi-fascistas de pátria, disciplina, força de caráter, formação de corpos
belos, saudáveis, poderosos, necessários aos guerreiros dos novos impérios.
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4. “O governo totalitário sempre transformou as classes em massas, substituiu
o sistema partidário não por ditaduras unipartidárias, mas por um movimento
de massa, transferiu o centro do poder do exército para a polícia e estabeleceu
uma política exterior que visava abertamente o domínio mundial”.

(ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. Das Letras, 1989, p. 512).

Para os regimes totalitários, o controle dos indivíduos é fundamental, donde a
importância da vigilância policial ostensiva sobre o povo.
Os regimes totalitários trataram as suas populações como um todo
homogêneo, como uma massa social que deve se tornar uniforme.
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5. “[...] O totalitarismo difere essencialmente de outras formas de opressão
política que conhecemos, como o despotismo, a tirania e a ditadura. Sempre
que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas inteiramente
novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do país.
Independentemente da tradição especificamente nacional ou da fonte
espiritual particular de sua ideologia”.

(ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. Das Letras, 1989, p. 512).

São, portanto, características do totalitarismo: Partido único, Racismo e
Propaganda de massa.
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