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O ESTADO FASCISTA E O FUTURO 

 

Benito Mussolini 

 
 
 De entre o conjunto de inovações e experiências da nova civilização fascista, há uma que 
interessa a todo o mundo: a organização corporativa do Estado. 
 Quero declarar, desde já, que, antes de alcançarmos esta forma de organização do Estado, a 
qual considero agora aperfeiçoada, os passos que tivemos de dar foram longos e as nossas 
pesquisas, análises e discussões foram exaustivas. Tanto a experiência como os testes foram plenos 
de ensinamentos. 
 A própria realidade prática tem sido o piloto. Em primeiro lugar, temos de recordar que a 
organização corporativa não nasceu de um desejo de criar meras instituições jurídicas; na minha 
opinião, teve origem nas necessidades especiais da situação italiana em particular, e nas 
necessidades que existiriam em termos gerais em qualquer situação onde houvesse restrições 
económicas e onde as tradições de trabalho e de produção ainda não se tivessem desenvolvido pela 
experiência e pelo tempo. A Itália, no seu primeiro meio século de renascimento em união política, 
tem visto classes armadas umas contra as outras, não só pelo desejo de uma dominar as outras em 
matéria de controlo político, mas também pela luta pelos limitados recursos que o nosso solo e o 
que sob ele se encontra põem à disposição daqueles que se interessam por trabalho e produção. 
 Em oposição à classe média dirigente, há outra classe a que chamarei, para mais fácil 
referência, o proletariado. Foi influenciada pelos Socialistas e anarquistas, numa eterna e 
infindável luta com a classe dirigente. 
 Todos os anos ocorre uma greve-geral; todos os anos, o fértil Vale do Pó, por exemplo, é 
sujeito a repetidas agitações, que põem em risco as colheitas e a produção. Contra o sentido 
humano de harmonia, que deveria ser um dever entre os cidadãos da mesma Pátria, existe uma 
crónica guerra de interesses, fomentada por socialistas profissionais, as organizações sindicais, 
uma guerra contra a classe média que, por sua vez, tem persistido na sua posição de negação e de 
expectante messianismo. A vida civil não deu um passo decisivo em frente num sentido de 
melhoria. 
 Um país como o nosso, que não possui recursos ricos no subsolo, que tem montanhas em 
metade da sua superfície, não pode ter grandes possibilidades económicas. Se, por conseguinte, os 
cidadãos se tornam naturalmente conflituosos, se as classes têm a tendência para se aniquilarem 
umas às outras, a vida civil não consegue ter aquela dinâmica que é necessária para desenvolver 
um povo moderno. O Estado liberal e democrático, apesar dos distúrbios que se repetem todos os 
anos, e mesmo em cada estação, mantém-se numa atitude agnóstica, insistindo num slôgane 
característico: “Nem reacção, nem revolução”, como se esta afirmação tivesse um significado 
preciso ou, na verdade, tivesse mesmo algum! 
 Tornava-se necessário emergir do grosseiro hábito de base da competição de classes e pôr 
de lado ódios e inimizades. Depois da guerra, especialmente no seguimento da propaganda 
subversiva de Lenine, a má vontade atingiu proporções perigosas. Agitações e greves eram, 
usualmente, acompanhadas por rixas, com homens mortos e feridos como resultado. As pessoas 
voltavam para o trabalho com as almas cheias de ódio contra a classe dos patrões, os quais, 
correcta ou incorrectamente, eram considerados tão idiotamente falhos de visão, que eram capazes 
de superar, neste aspecto, qualquer outra classe média do mundo. Entre os camponeses e a 
indústria emergente dos centros urbanos havia, também, um fenómeno de notória incompreensão. 
Toda a nossa vida se encontrava dominada pela demagogia. Toda a gente estava disposta a tolerar, 
a procurar compreender, a fazer concessões à violência da multidão. Mas, após cada incidente de 
desordem, uma qualquer situação nova desencadeava outro e ainda mais difícil problema gerador 
de conflito. 
 Era necessário, na minha opinião, criar uma atmosfera política que permitisse aos homens 
do governo ter alguma dose de coragem para verbalizar verdades duras e para afirmar direitos 
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somente depois de terem exigido os deveres, e, se necessário, imposto esses deveres. O 
Liberalismo e a Democracia proporcionavam unicamente soluções com o carácter de panaceias; 
esgotavam as suas energias nas antecâmaras do Parlamento. A encabeçar esta agitação 
encontravam-se funcionários do Estado, ferroviários e empregados dos correios e elementos 
perturbadores. A autoridade do Estado era um gatinho apertado para morrer. Numa situação 
destas, a mera comiseração e tolerância teria sido criminosa. O Liberalismo e a Democracia, tendo 
abdicado dos seus deveres em todas as oportunidades, falharam completamente na avaliação e 
ajustamento dos deveres e direitos às várias classes da vida italiana. Mas o Fascismo fê-lo! 
 O facto é que a vivência de anos de trabalho harmonioso tem transformado, na sua 
essência, a vida económica, e, consequentemente, a vida política e moral da Itália. Acrescentarei 
que a disciplina que tenho imposto não é uma disciplina forçada; não tem origem em ideias 
preconcebidas, não obedece a interesses egoístas de grupos ou de classes. A nossa disciplina 
possui uma visão e uma finalidade – o bem-estar e o bom nome da nação italiana. 
 A disciplina que eu impus é uma disciplina esclarecida. As classes humildes, por serem 
mais numerosas e talvez por serem mais merecedoras de atenção, são as que se encontram mais 
próximas do meu coração como líder responsável. Vi os homens do campo nas trincheiras e 
compreendi o quanto a nação deve ao saudável povo de mãos calejadas. Em contrapartida, os 
nossos trabalhadores industriais possuem qualidades de sobriedade, cordialidade e dinamismo que 
enchem de orgulho qualquer um que tenha de governar e liderar um povo. Também a classe 
média, incluindo a classe rural, é muito melhor do que indica a sua reputação. Os nossos 
problemas surgem de uma variedade e desigualdade existente entre os vários interesses 
económicos, o que torna difícil a formação de grandes grupos nacionais de produtores. Nenhum 
dos grupos italianos de produção pode, no entanto, ser catalogado como “vampiros”, como eram 
designados na terminologia superficial da velha demagogia socialista. O Estado já deixou de ser 
ignorante quando confronta factos e interesses de várias classes. Não só evita os conflitos como 
procura descobrir as origens das confrontações. Através de estatísticas e com a ajuda de homens 
estudiosos, somos agora capazes de definir quais são as grandes questões do amanhã. Entretanto, 
com o auxílio não só do governo mas também de corpos organizados localmente para consulta, 
podemos agora saber, com precisão, o que devem ser as linhas gerais dos programas produtivos do 
futuro próximo. 
 Eu quis o governo fascista, acima de tudo, para dedicar um cuidado especial à legislação 
social, necessária para levar por diante a nossa parte de programas acordados internacionalmente 
para a indústria e para aqueles que alimentam o futuro da indústria. Penso que a Itália está à frente 
de todas as nações europeias; de facto, ratificou as leis das oito horas de trabalho diárias, dos 
seguros obrigatórios, da regulação do trabalho de mulheres e crianças, de assistência e benefício, 
para diversão após o trabalho e educação de adultos, e, finalmente, de seguro obrigatório contra a 
tuberculose. Tudo isto mostra como, em todos os detalhes respeitantes ao mundo do trabalho, eu 
me preocupo com as classes trabalhadoras italianas. Tudo isto foi possível pôr em execução sem 
provocar danos ao princípio de solidez na nossa economia, que eu estabeleci para garantir do 
salário mínimo à continuidade do emprego, do seguro contra acidentes aos subsídios de doença e 
das pensões de reforma à regulação adequada do serviço militar. Pouco há que a investigação do 
bem-estar social tenha considerado praticável para a economia nacional ou adequada para a 
felicidade social que não tenha já sido posto em prática por mim. Quero dar a cada homem e 
mulher uma oportunidade generosa, de tal modo que o trabalho não seja uma dolorosa necessidade 
mas uma satisfação da própria vida. Mas mesmo um programa tão complexo não pode dizer-se 
que iguala a criação do sistema corporativo. Nem este pode igualar algo ainda maior. Acima do 
sistema corporativo, acima dos trabalhadores do Estado, está o Fascismo, harmonizador e 
dominador da vida italiana, postando-se sempre como seu inspirador. 
 Em 1923, alguns meses depois da Marcha sobre Roma, insisti na ratificação da lei das oito 
horas de trabalho diárias. Todas as pessoas que tinham visto um gesto amigo na política legislativa 
do Fascismo deram a sua aprovação ao sindicalismo nacional. Em vez dos velhos sindicatos 
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profissionais, substituímo-los por corporações fascistas. Num comício de 19 de Dezembro de 
1923, tive ocasião de afirmar que: 
 

A paz social é uma obrigação do governo acima de qualquer outra, e o governo tem uma linha 
de conduta muito explícita: a ordem pública não deve ser perturbada por nenhum motivo e a 
nenhum custo. Este é o lado político; mas há, também, um lado económico, o que respeita à 
colaboração. Depois, vêm os problemas da exportação. Esses respeitam particularmente à 
indústria italiana, que, até hoje, tem sido individualista. É um velho sistema que se torna 
necessário abandonar.  

 
 Um pouco adiante, acrescentei: 
 

Acima de todos os conflitos de interesse humano e legítimo, está a autoridade do governo; só o 

governo se encontra na posição correcta para ver as coisas do ponto de vista do bem-estar 

geral. Este governo não está à disposição deste ou daquele homem; está acima de todos, porque 

guarda para si não só a consciência jurídica da nação no presente, mas também tudo quanto a 

nação representa para o futuro. 

 

O governo tem mostrado que valoriza ao máximo a força produtiva da nação. Um governo que 

segue estes princípios tem o direito de ser ouvido por toda a gente. Tem uma missão para 

cumprir e cumpri-la-á. Cumpri-la-á inexoravelmente, para defesa dos interesses morais e 

materiais da nação. 
 
 Pouco a pouco, a velha estrutura laboral e associativa foi abandonada. Fomos sendo 
direccionados, cada vez mais, rumo à concepção corporativa do Estado. Não quis retirar ao mundo 
do trabalho um dos seus feriados; assim, em vez do 1.º de Maio, que tinha origens externas e a 
marca do internacionalismo socialista, fixei-o numa data festiva e gloriosa da vida italiana – 21 de 
Abril, data do nascimento de Roma. Roma é a cidade que prodigalizou legislação para o mundo 
inteiro. O direito romano constitui, ainda, o texto que regula as relações da vida civil. Para celebrar 
o Dia do Trabalhador, eu não podia ter escolhido uma data mais sugestiva e adequada. 
 Para concretizar, com uma coordenação precisa, todas as medidas que tomei e que o 
Fascismo e as Corporações tinham posto em execução, em toda a sua complexidade, fiz com que o 
Grande Conselho aprovasse um documento. Não hesitei em declará-lo de carácter histórico: é a 
Carta do Trabalho. 
 É composta por trinta parágrafos, cada um dos quais contém uma verdade fundamental. Da 
fundamental carência de produção resulta a imprescindibilidade da partilha equitativa de produtos, 
a necessidade do julgamento dos tribunais, em caso de discordância, e, finalmente, o ser preciso 
dispor de legislação protectiva. 
 Esse documento tem sido considerado bem-vindo por todas as classes de Itália. A 
Magistratura do Trabalho representa, na sua consagração ao dever, algo merecedor de um Estado 
forte, em contraste com as enevoadas aspirações existentes nos reinos nebulosos do ruidoso 
Liberalismo, da Democracia e da fantasia comunista. O enquadramento e a realização eram as 
tarefas do Fascismo. Veteranos das actividades socialistas e sindicalistas ficaram espantados e 
perplexos ao verem a audácia da nova reforma. Caiu outra lenda: o Fascismo não era o protector 
de nenhuma das classes, mas um supremo regulador das relações entre todos os cidadãos de um 
Estado. A Carta do Trabalho encontrou intérpretes e atraiu a atenção de estudiosos em todos os 
cantos do mundo. Tornou-se no formidável pilar da nova Constituição do Estado Fascista. 
 Como consequência lógica da Carta do Trabalho e de toda a legislação social e da 
magistratura do trabalho, surgiu a necessidade de institucionalizar as Corporações. Nesta 
institucionalização encontram-se concentrados todos os sectores da produção nacional. O trabalho, 
em todas as suas complexas manifestações e em toda a sua extensão, seja de natureza manual ou 
intelectual, requere igual protecção e sustentação. No Estado Fascista, o cidadão deixou de ser um 
indivíduo egoísta a quem foi dado o poder anti-social de se rebelar contra a lei da Colectividade. O 
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Estado Fascista, na sua concepção corporativa, põe os homens e as suas capacidades no trabalho 
produtivo e interpreta, por eles, os deveres que têm de cumprir. 
 Neste novo conceito, o qual encontrou a sua expressão lógica nas nossas formas 
representativas, o cidadão é valioso em função da sua produtividade, do seu trabalho e do seu 
pensamento, e não, simplesmente, porque tem vinte e um anos de idade e tem o direito de votar! 
 No Estado Corporativo, todas as actividades nacionais estão representadas. Era lógico que 
as organizações sindicalistas também se tornassem parte das novas instituições representativas. 
Desta necessidade, imposta por uma nova realidade política e social, surgiu a reforma da 
representação política nacional. Não só o novo directório político escolhe os seus candidatos, 
tendo em atenção as suas capacidades e o número de cidadãos representados, como é 
complementado pelo trabalho de selecção e avaliação devotado pelo Grande Conselho Fascista à 
tarefa de criação do melhor, do mais estável, do mais verdadeiramente representativo e mais 
especializado quadro de dirigentes. 
 Resolvemos uma série de problemas de não pequena extensão e importância; acabámos 
com todos os problemas e desordens permanentes e dúvidas que envenenavam a nossa alma 
nacional. Demos ao trabalho ritmo, ordem, lei e protecção. Encontrámos na cooperação de classes 
a evidência das nossas possibilidades e do nosso poder futuro. Não perdemos tempo com agitações 
e greves, que, ao mesmo tempo que perturbam o espírito, põem em risco a nossa força e a solidez 
da nossa economia. Consideramos esses conflitos como um luxo para ricos. Devemos conservar a 
nossa força. Exaltámos o trabalho como força produtiva. Por isso, temos a maior parte desses 
elementos representados no corpo legislativo, e esse corpo é o mais valioso e forte piloto da vida 
italiana. 
 E o Capital não está exilado, como no sonho comunista russo; nós consideramo-lo um actor 
crescentemente importante no combate da produção. 
 Nesta autobiografia, enfatizei mais do que uma vez o facto de eu ter sempre tentado 
introduzir um carácter orgânico e coerente em toda a concepção do meu trabalho político. Não me 
limitei a dar uma aparência externa ou superficial à vida italiana. Pretendi influenciar 
profundamente o seu espírito. Fundamentei o meu trabalho em factos e nas reais condições do 
povo italiano. De uma tal actividade realística retirei valiosos ensinamentos. Fui, assim, capaz de 
obter resultados úteis e imediatos, voltados para um novo futuro do nosso país. 
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