
 

1 

 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 2 

 
 
 
Excertos do Manifesto Futurista, de Filippo Tommaso Marinetti, 1908. 
 
O futurismo foi um movimento artístico e social que teve origem em Itália, no início do século XX. Os 
futuristas louvavam, inicialmente, o progresso tecnológico e admiravam os seus resultados, como a 
velocidade e a produção industrial. Acreditavam na mudança social revolucionária, através da 
violência, como forma de rejeitarem os sistemas arcaicos e os costumes do passado. O Manifesto 
Futurista foi escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, em 1908. Eis três dos 
onze princípios enunciados no Manifesto: 
 
«(…) 7. Não existe maior beleza do que a luta. Não há obra-prima que não tenha um caráter 
agressivo. A poesia deve ser um ataque violento contra as forças desconhecidas, para as fazer 
prostrar-se diante do Homem. (...) 
 
9. Queremos glorificar a guerra – a única higiene do mundo –, o militarismo, o patriotismo, o gesto 
destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pelas mulheres.  
 
10. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a espécie, combater o 
moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária (…).». 
 
 
Fonte: Le Figaro, 20 de fevereiro de 1909, Biblioteca Nacional de França. © Dodd, Mead and 
Company, Inc. 
 
 
 
Definição do conceito de discurso de incitamento ao ódio, Movimento contra o Discurso de Ódio, 
Conselho da Europa  
 
Abrange todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio 
racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na 
intolerância, nomeadamente a intolerância manifestada por um nacionalismo e um etnocentrismo 
agressivos, a discriminação e a hostilidade relativamente às minorias, aos migrantes e às pessoas de 
origem imigrante.   
 
 
Fonte: Recomendação n.º R (97) 20 do Comité de Ministros aos Estados-Membros sobre o discurso de 
ódio, © Conselho da Europa. 
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Retrato aéreo de Benito Mussolini, o aviador, de Alfredo Gauro Ambrosi, 1939. 
 

 
 
Fonte: © AKG-Images 


