
 

 

 

Olá,estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Sociologia sobre Liberalismo e Nazifascismo. 

Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

teremos 1 aula e vamos tratar sobre: 

 

 

 Vamos começar esta aula com o conteúdo do Liberalismo com os conceitos!!!  O Estado 

Liberal é baseado na defesa da liberdade individual, nos campos econômicos, político, religioso e 

intelectual. Prestem atenção nas características do Liberalismo: 

• Nega as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal; 

• O liberalismo é totalmente controverso aos princípios do Absolutismo; 

• Defende o livre mercado; 

• Fortaleceu no século XIX, após as décadas de 1830/40, com maior representatividade na França. 

 O liberalismo ganhou expressão moderna com os escritos de John Locke e Adam Smith 

(Iluministas) e contestou diversas normas sociais vigentes na época, como os privilégios hereditários, a 

monarquia absolutista e o direito divino dos reis. 

 No âmbito do Liberalismo Econômico, Adam Smith escreveu a “Riqueza das Nações”, obra que 

formulava o ideal do lucro. Já na esfera política, o livro “O Espírito das Leis”, de Montesquieu, defendeu a 

divisão dos poderes em três (legislativo, executivo e judiciário), evitando a concentração de poder na mão 

de um único soberano. 

 Agora vamos aos conceitos de Fascismo e Nazismo. O Estado Fascista se caracteriza por ser 

ultranacionalista autoritário e ditatorial, operando através da repressão da oposição por via da força e do 

controle da sociedade e da economia. O nazifascismo se opunha ao liberalismo e ao socialismo. Também 

é caracterizado por simbolismos que romantizavam e positivavam a violência, a mobilização das massas, a 

promoção da masculinidade, da juventude e das lideranças carismáticas fascistas. Sua grande liderança foi 

o Italiano Benito Mussolini. Vamos às características do Fascismo: 

• Nacionalismo Exagerado; 

• Totalitarismo; 
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• Partido único; 

• Culto ao líder; 

• Anticomunismo; 

• Corporativismo; 

• Militarismo. 

 Agora vamos estudar sobre o Nazismo, que surgiu após a crise da retomada da república 

alemã no contexto pós-Primeira Guerra, conhecida como República de Weimar, que durou de 1919 a 

1932. O Partido Nazista venceu as eleições parlamentares e Adolf Hitler subiu ao poder, sendo ele o 

principal líder desta ideologia.  

 Características do Nazismo: 

• Racismo Científico: Consideravam superior a raça ariana, qualquer outra trazia mazelas e 

falhas.  Tinham conceitos muito evidentes de Hierarquia Racial e Darwinismo Social; 

• Antissemitismo: contra Judeus; 

• Machistas: contra homossexuais e poder para mulheres.  

 A queda do Nazismo ocorreu com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, em 1945. No período 

pós-guerra, a humanidade reuniu esforços para combater o nazismo, as doutrinas de ódio e às formas de 

discriminação étnico-raciais.  

 

 

Para reforçar o que estudamos, realize as atividades que estão na lista de exercícios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 6 

 

1 – Cite as principais características do Estado Liberal. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 – Descreva algumas características do Estado Fascista. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3 – Escreva sobre o Nazismo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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