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Origem e Contexto
• Entre o fim da Primeira Guerra Mundial 

(1918) e o começo da Segunda (1939), a 
Europa viveu uma das mais graves crises de 
sua história.
•  Insatisfação da Alemanha e Itália (Tratado 

de Versalhes / Divisão do Cont. Africano)
• Medo  de uma possível Revolução Socialista;
• Crise de 1929. 
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• Um partido único de massa dirigido por um ditador, de forma 
hierárquica, com uma posição de superioridade;
• Um sistema de terrorismo policial que apoia e controla o 

partido;
•Monopólio absoluto dos meios de comunicação de massa, como 

rádio, imprensa, cinema;
•Monopólio absoluto de todos os instrumentos de luta armada;
• Controle e direção central de toda a economia.
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TOTALITARISMO



FASCISMO – ITÁLIA - MUSSOLINI

• Insatisfação com os resultados da Primeira Guerra Mundial;
• Em 1919 Benito Mussoline fundou um grupo nacionalista de extrema 

direita;
• Ultranacionalistas, anticomunistas e antiliberais;
• Partidos políticos extintos;
• Forte censura aos meios de comunicação e suprimiu o direito de greve.
• Doutrinação de crianças e jovens;
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NAZISMO – ALEMANHA - HITLER

• Insatisfação com os resultados da Primeira Guerra Mundial;
• Desemprego, inflação e crise europeia;
• Em 1919 foi fundado o Partido NAZISTA. Liderado por Adolf Hitler;
• Em 1923 Hitler fracassa na tentativa de golpe, é preso e na cadeia 

escreve Mein Kampf (minha luta), no qual sistematizou a ideologia 
nazista. 
• Supremacia da raça ariana.
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• O antissemitismo - O ódio aos judeus;
• Holocausto – morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de 

concentração, dentre elas, a maioria de judeus.
• Perseguição, prisão e tortura de líderes religiosos, comunistas, ciganos, 

homossexuais, judeus, líderes sindicais;
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O TEROR NAZISTA 



STALINISMO – UNIÃO 
SOVIÉTICA - STALIN

• Em 1925, Stalin assumiu oficialmente o comando da União Soviética;
• Perseguição à inimigos políticos;
• Investimento na indústria pesada(máquinas e equipamentos) em 

detrimento da indústria de bens de consumo;
• O novo líder promoveu ainda a consolidação do socialismo na Rússia. 

Para isso,  Stalin implantou os Planos Quinquenais, metas a serem 
atingidas de 5 em 5 anos. 
• Política de coletivização forçada, com a estatização das propriedades 

rurais, transforadas em imensas fazendas coletivas.
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TOTALITARRISMO NO 
BRASIL?

8

GETÚLIO VARGAS – ESTADO NOVO 

(1937-1945)

-Fechamento do congresso;

-Concentração de poder nas mãos de Getúlio 

Vargas;

-Repressão aos meios de comunicação;

-Forte propaganda do governo.
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01. O nazi-fascismo foi uma doutrina política que surgiu e se desenvolveu, 
principalmente, na Itália e Alemanha entre o começo da década de 1920 até o 
final da Segunda Guerra Mundial. Esta doutrina ganhou o nome de nazismo na 
Alemanha e teve como principal representante Adolf Hitler. Na Itália, ganhou o 
nome de fascismo e teve Benito Mussolini como líder.
 De acordo com estas informações assinale a alternativa abaixo que melhor 
justifica como surgiu o Nazi – fascismo.
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A) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, militarização, totalitarismo, 
que visavam valorizar a ideologia de “lei e ordem” e “levantar” a economia 
europeia após a primeira guerra mundial.
B) da esperança de conseguir estabilidade econômica na europa;
C) surgiu através do desejo da Alemanha e Itália em agregar partidos 
populares; 
D) do coletivismo pregado pelos ideais marxistas;
E) surgiu por um clamor popular que desejava segurança e a exclusão dos 
judeus, que eram considerados os grandes culpados pela crise na Alemanha. 
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02. Fascismo e nazismo têm em sua origem algumas causas comuns. Entre essas 
causas pode-se apontar:

A) o ideário da "raça pura".

B) conflitos entre burguesia e nobreza.

C) totalitarismo, nacionalismo, anticomunismo e antiliberalismo. 

D) as consequências do fracasso das ofensivas dos dois países contra a Tríplice 
Aliança, durante a Primeira Guerra Mundial.

E) A luta pelo poder entre partidos fortes da direita.
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•RELACIONE o desfecho da Primeira Guerra Mundial 
com ascensão dos regimes totalitários pela Europa. 

@keuricampelo
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GABARITO:

1.A
2.C
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