
NUVENS NEGRAS SOBRE A EUROPA: 

NAZIFASCISMO. “140”



UMA MARCHA EM BERLIM REUNIU MAIS DE 2 MIL 

PESSOAS DE VÁRIOS CREDOS EM APOIO A 

COMUNIDADE JUDAICA (24/04/2018) “MARCHA DO 

QUIPÁ”. ESSA MANIFESTAÇÃO OCORREU APÓS DOIS 

JOVENS COM QUIPÁ SEREM ATACADOS. 



• Origem de Fascismo: Fascio “Feixe”. Um feixe de 
varas era utilizados pelos romanos antigos como 
poder, com um machado na ponta. Significava que a 
União faz a força.

• Eles diziam que uma vara sozinha se quebra fácil, já 
um feixe de varas dificilmente se romperá. O 
machado significava a força do governante. Só um 
Estado forte superaria a crise.

• Essa doutrina fascista radical, surgiu na Itália, porém 
se espalhou em outros governos, como: Alemanha 
(Nazista), Espanha (Franquismo), Portugal 
(Salazarismo), Brasil, Turquia, Paraguai.

• Graças a crise de 29, acabou se polarizando Direita X 
Esquerda. Capitalistas liberais, passaram a apoiarem 
o fascismo por medo do comunismo

A DOUTRINA FASCISTA “141”



PRINCÍPIOS BÁSICOS DO FASCISMO: 

“ 142”



 Um governo totalmente totalitário, controla totalmente 
sua população, seja reprimindo-a seja convencendo-a de 
seus objetivos, sem manifestações individuais.

 No discurso desse governo, eles convencem sua 
sociedade fazendo-as se sentirem uma coisa só, todos 
lutando por uma nação. E, a nação se compromete em 
protegê-los

 Um governo totalitário é muito pior que autoritário, pois 
além de mandar e proibir ele fiscaliza, vigia, faz 
integrantes da sociedade denunciarem até familiares se 
necessário.

 Um governo totalitário, não permite oposições 
partidárias

 Seu lema é: “ Tudo no Estado, nada contra o Estado, 
nada fora do Estado”, totalmente contra democracia

TOTALITARISMO “142”



 A nação estava acima de qualquer 
interesse individual. Esses grupos 
fascistas, se utilizavam de bandeiras, 
hinos, uniformes, sempre exaltando e 
reforçando a ideia de todos em benefício 
da pátria.

 Esse nacionalismo exaltado, levava esses 
grupos a perseguirem todos os grupos 
que eles achassem inferiores ou 
opositores, chegando até eliminá-los

 Página 142, vemos um prédio na Itália 
com bandeiras nazistas para receber 
Hitler em uma visita

NACIONALISMO “142”



 Segundo Adolf Hitler: “a guerra é a grande 

redentora da humanidade, pois foi na guerra 

que a humanidade se tornou grande.”

 Para os fascistas, a guerra mostrava 

realmente quem era superior.

 Devido essa ideologia militar, o governo 

armava e treinava sua população, deixando 

sua sociedade totalmente pronta para se 

entregar em uma guerra, além do sentimento 

nacionalista que isso passava

 Esse sentimento nacionalista, ajudava a 

encobrir toda a crise e dificuldade que a 

população estava passando

MILITARISMO “143”



 Jogando fora todos os ideais humanistas, valorização 

da razão, esses líderes fascistas, desestimulavam a 

reflexão individual, incentivavam o uso do instinto, da 

força física para protegerem a pátria.

 Cabia ao líder pensar pela população, o uso do intelecto 

era gasto de energia em vão.

 Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, chegou a 

afirmar certa vez: “Quando ouço a palavra cultura, 

ponho a mão no revólver”.

 Esses  governos fascista chegaram a fazer listas de 

livros proibidos, chegando a queimá-los em praça 

pública.

 Poeta Alemão na época dizia: “ Onde livros são 

queimados, seres humanos estão destinados a ser 

queimados também”

CULTO A FORÇA FÍSICA: “EU 

PENSO, VOCÊ AGE” “143”



 Esses líderes fascistas se apresentavam a 

nação como os grandes salvadores da 

pátria. Se utilizando de propagandas até 

mesmo passando a mensagem de serem 

seres divinos, especiais.

 Metáfora defendida pelos fascistas: O Corpo 

Humano: Existem órgãos principais e 

secundários. Funciona bem porque é 

comandado por um cérebro, se alguns 

órgãos não estão bem, devemos cuidar ou 

extirpá-lo para a doença não espalhar

 Corpo Social: Precisa de um líder 

incontestável. Caso  algum indivíduo 

desobedeça, deve ser preso (reeducá-lo) ou 

eliminado da sociedade

CULTO AO LÍDER: CORPO HUMANO X CORPO 

SOCIAL “143”



A CHEGADA DO FASCISMO NA ITÁLIA “145” 



 1919 - A Itália estava em crise e com ódio da Tríplice Entente

 Todo território e população se encontravam desolados e com dificuldades

 O País se encontrava dividido entre comunistas x fascistas

 Ligas Vermelhas: Grupos socialistas que queriam tomar o poder para superar a 

crise com ideias comunistas. Tentavam ganhar o apoio da massa descontente e 

propunham uma revolução

 Camisas Negras: Grupos adeptos ao fascismo, recebiam apoio de grandes 

latifundiários e capitalistas

 Com essas opções, muitos italianos passaram a apoiar os fascistas com seu líder 

Mussolini. Uns, pelo motivo de medo ao comunismo, outros por desespero, 

querendo uma solução rápida e segura, e outros, por gostarem mesmo de um 

governo totalitário

O FASCISMO CRESCE NO IMPÉRIO ITALIANO 

“145”





• Ex-combatente da 1 G.M., Mussolini 

reorganizou  o Partido Fascista com apoio 

dos burgueses.

• Em 1919 havia 20 mil filiados ao partido, 

passou para 300 mil filiados em 1921

• 1922: Marcha Sobre Roma: 50 mil camisas 

negras (Grupo radical de oposição ao 

reinado de Vitor Emanuel III) ocuparam a 

cidade sem interferência do exército e com 

apoio da burguesia, criticando o 

capitalismo e a crise

CAMISAS NEGRAS E MUSSOLINI: FASCISTAS 

RADICAIS “145”



 1922-1924: Com a pressão do movimento, o rei cedeu e 

nomeou, Mussolini como primeiro-ministro (Monarquia 

constitucional) 

 Nesses dois anos, os fascistas respeitaram as leis e 

governaram junto com o parlamento

• 1924, através de muita violência e fraude o parlamento 

teve a maioria das cadeiras fascista assumidas. Mussolini 

começou seu plano opressor, anulando a constituição  e 

governando com decretos leis. 

• Matteotti, líder comunista, fez um discurso acusando 

essas fraudes, dias depois foi assassinado

• Suas ações foram totalmente opressivas, matando, 

prendendo, censurando e controlando todos os órgãos 

italianos.

• 1925: Mussolini anunciou um governo ditatorial

MUSSOLINI! O NOVO DULCE DA “NOVA 

ITÁLIA” “146”



• 1870: Tropas do rei Vitor Emanuel II, unificou a 

Itália e tomou alguns territórios que era de 

posse da Igreja Católica. 

• Questão Romana (1870-1929): A Igreja Católica 

declarou-se refém ao governo laico, após 

recusar-se a aceitar uma indenização  

• 1929: Mussolini, resolveu o problema. Assinou o 

acordo que dava total autonomia ao Papa 

perante o Estado Vaticano, uma bela 

indenização mediante outros territórios 

perdidos, reconheceu o catolicismo como 

religião oficial e obrigou o estudo católico nas 

escolas

• O apoio da Igreja Católica foi importante para 

convencer o povo de seus ideais, sendo assim 

Mussolini se aproveitou das propagandas

ESTRATÉGIA POLÍTICA – ALIANÇA COM A 

IGREJA CATÓLICA “146”



O TRATADO DE LATRÃO, FOI JOGADA POLÍTICA. 

“ALIENAÇÃO DESDE CEDO” - ”146”



MILITARIZAÇÃO DESDE PEQUENOS: DESDE OS 4 ANOS 

JÁ ERAM MILITARIZADOS E DOUTRINADOS. NOVA 

GERAÇÃO  



• Com reformas na agricultura e indústrias, Mussolini foi 
tirando a Itália da miséria.

• Essas reformas centralizadores, mais beneficiaram os 
ricos que o povo em geral. A vida da maioria dos 
italianos não tiveram mudanças significativas, mas ao 
menos tinham emprego. 

• Com a crise de 1929, a situação voltou a piorar. 
Mussolini passou a intervir mais ainda na economia, 
principalmente com grandes obras públicas, gerando 
mais empregos

• A indústria bélica, gerou muito emprego, além de 
aumentar seu poder militar, estando prontos para uma 
possível guerra 

• Os jovens, eram treinados para guerra, seja para 
expansão de territórios, seja para guerrearem contra 
seus “inimigos traidores” da 1.G.M.

INTERVENÇÃO ESTATAL, MAS SEM 

DEMOCRACIA “146”





• Sentimento de humilhação: Tratado de 

Versalhes

• Destruição da guerra, desemprego e 

punição, deixaram a Alemanha sendo o 

país mais destruído da Europa

• Durante a crise no início da década de 

1920, o dinheiro alemão (marco) estava 

desvalorizado, um dólar valia média de 8 

trilhões de marcos.

• Trabalhadores recebiam por dia, devido a 

grande inflação no país

A CRISE ALIMENTAVA O ÓDIO ALEMÃO “147”



• Nesse contexto de desespero, dois partidos surgiram 

como salvadores:

• 1914- Liga Spartacus (escravo rebelde na Roma 

Antiga), mais tarde se tornou o Partido Comunista 

(1918): Buscava convencer a grande massa 

trabalhadora a fazer uma revolução para tomar o poder. 

Faziam greves e propagandas contra os imperialistas 

capitalistas

• Partido Nazista:  Estado Totalitário, todos os ideais 

fascistas como alternativa ao capitalismo liberal e ao 

socialismo. Defendiam um capitalismo sem 

democracia. Culpavam também, os judeus 

(antissemitas). Eram expansionistas.

O DESESPERO NOS LEVAM A PROCURAR 

POR SALVADORES. #CUIDADO “147”



 1920: Hitler foi dispensado do exército alemão, foi considerado um herói de guerra. Começou a 

militar no partido nazista, angariando filiados a seus ideais nazistas

 1923: Hitler e seus militantes invadiram uma reunião pública do governo, tentou tomar o poder a 

força, porém, a tentativa foi fracassada (Putsch “golpe” de Munique) e Hitler fugiu. Dias depois foi 

preso. Em abril de 1924, Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, onde cumpriu 9 meses. 

 Na prisão escreveu o livro Mein Kampf (Minha Luta) que se tornou uma cartilha para os 

revolucionários nazistas.

 Ao deixar a prisão havia decidido trilhar seu caminho ao poder pela via legal. É, a ele atribuída a 

famosa frase: "A democracia deve ser destruída por suas próprias forças." Hitler alcançaria seu 

objetivo em pouco menos de 10 anos.

 1923 a 1929: A economia alemã começou a melhorar, com isso, a força dos partidos nazistas e 

comunistas, foram perdendo espaço na Alemanha, mas seus adeptos continuaram crescendo

 Crescimento do Partido Nazista: 1929 (176 mil); 1931 (806 mil) e 1933 (4 milhões). Políticos 

nazistas passaram a assumir cadeiras parlamentares. Em breve, esses políticos, ajudarão Hitler a 

entrar no governo pelos meios legais 

1923 (ANO DESUMANO): HITLER TENTOU 

DAR O GOLPE... “147”



A crise de 1929, levou os alemães ao caos novamente

Desemprego, fome, pagamento de empréstimos, gerou uma 

necessidade de mudança rápida na Alemanha

Ambiente perfeito para acharem um Salvador, ainda mais 

um “Herói de Guerra.”

Temendo os comunistas, a burguesia alemã passou a 

financiar os nazistas e suas propagandas 

1932: 44% dos parlamentares eram nazistas, que 

pressionaram o presidente Hindenburg a nomear Hitler como 

Chanceler da Alemanha

Em 01/1933, Hitler foi colocado democraticamente no cargo 

de Chefe de Governo, assim, começou sua subida ao poder 

ilimitado nazista

02/1933, Incendiaram a sede do parlamento! Era o pretexto 

que Hitler precisava para legitimar um Estado Totalitário, 

alegando “Ataque Comunista.” Será?

A CRISE DE 1929. ERA TUDO QUE HITLER 

PRECISAVA... “148”



 Após a “ameaça comunista”, Hitler acabou tendo mais 

poderes para “Salvar” a Alemanha dos comunistas, 

estabelecendo uma ditadura. Passou a invadir casas, 

prender, torturar e matar todos que duvidassem fazer parte 

de um complô comunista

 Acabou com todos os partidos, só restando o Partido 

Nazista

 Tirou todas as lideranças “duvidosas” de cargos 

importantes, seja na política, polícia e no exército

 Em 1934, com a morte do presidente e apoio dos 

parlamentares, Hitler assumiu o cargo de presidente e 

centralizou ainda mais seus poderes

 Agora Fuhrer (líder) da Alemanha, passou a convencer toda 

população de seu projeto ambicioso de dominar o mundo e 

ter uma raça pura

TERCEIRO REICH “IMPÉRIO ALEMÃO” “148”



• Tratado de Versalhes: Não souberam perder

• Nacionalismo: Um líder  alimentar o ódio a 

falsos inimigos

• Não a República: A República alemã que 

assinou o Tratado de Versalhes foi 

responsabilizada pela crise

• Crise de 29: Aumentou o desemprego e a falta 

de dignidade. Um salvador traria o orgulho 

alemão de volta

• Carisma e poder de persuasão: Convencia o 

povo com palavras fortes, que tocava na ferida

• Órgãos repressores com ajuda do povo. O 

governo de medo só aconteceu durante a 

guerra, antes o povo contribuiu

O DESESPERO FAZ A EMOÇÃO SOBREPOR-SE A 

RAZÃO. #CUIDADO



PROPAGANDAS NAZISTAS...



 Jornais, rádios, músicas, filmes, outdoors, serviam como veículos de 

propagandas para convencerem o povo de seu projeto nazista

 Personificação (sua imagem era divina), levava o povo a ver seus atos 

sempre com bons olhos, caridoso quando possível, rigoroso quando 

necessário

 Através da censura, esses meios de comunicação manipulavam todas as 

situações, sempre para o lado positivo

 Essas ações levavam os alemães a se sentirem uma pátria única, uniformes, 

símbolos em suas roupas e casas, cumprimentos “Heil Hitler”, marcaram 

essa geração

 Joseph Goebbels era o ministro de propaganda responsável por controlar 

essa máquina manipuladora. Algumas de suas frases: “Uma mentira repetida 

cem vezes torna-se verdade”; “ Quando ouço a palavra cultura, ponho a mão 

no revólver”.

O PODER DAS PROPAGANDAS... “148 E 

149”



• Uma verdadeira máquina de vigilância e repressão foi 

montada:

• Gestapo (polícia secreta do Estado): Investigava, prendia 

e torturava opositores do Estado

• SA (tropa de Choque): Grupo paramilitar independente 

que defendia os ideais nazistas. Logo depois foi 

incorporada pela SS.

• SS (tropa de proteção): Guarda pessoal de Hitler. 

Homens de Elite, porte físico impecável, mentalidade 

nazista extrema, seu lema era: “Minha honra é a 

lealdade”

• Juventude Hitleriana: Todos os jovens eram 

militarizados e doutrinados por esses órgãos, desde os 6 

anos. A convocação era obrigatória, os pais que 

recusassem poderiam ser presos e seus filhos 

mandados para orfanatos

HITLER NÃO CHEGOU AO PODER SOZINHO... 

“150”



• Raça Ariana: Achavam que a raça germânica era 
superior as demais, isso lhe daria direito a 
dominação de outros povos

• Eugenia: Teoria do século XIX, que defendia o 
melhoramento das raças, evitando miscigenação 
com povos “inferiores”

• Os nazistas usaram bem essa teoria racista para 
elevar a autoestima de um povo que estava 
humilhado pelo Tratado de Versalhes

 Inferiores: Ciganos, Negros, Alcoólatras, 
Deficientes, grupos não “arianos”

 Homossexuais: Contra os preceitos cristãos de 
reproduzirem, família.

 Oposicionistas: Contra o governo Nazista

 Essa ideologia levou os nazistas a uma 
perseguição em massa desses grupos que foram 
mortos cruelmente (Higienização da sociedade)

SUPOSTOS MOTIVOS DO ÓDIO QUE HITLER TINHA AOS 

GRUPOS CONSIDERADOS INFERIORES... “150 E 151”





 Judeus historicamente são considerados o lado mau da sociedade, 

pela negação a Jesus Cristo, logo os cristão evitam eles na sociedade 

e nos negócios

Hitler os acusavam de toda miséria na Alemanha. Os judeus grandes 

comerciantes eram acusados por Hitler de não ajudarem na Guerra e 

na crise do país. Tirando o discurso da crise que culpava o 

capitalismo para culparem os judeus

O Governo nazista incentiva a população a hostilizá-los e persegui-los 

de todas as formas, como: propagandas, escolas, xingamentos...

Matando-os, ficaria com suas riquezas, já que eram grandes 

comerciantes, banqueiros e industriais

Mãe morta de envenenamento por um médico judeu

Era apaixonado por uma judia e não foi correspondido



• Antissemitismo: Média de 600 mil judeus morreram de fome e 

doenças nos guetos

• Vida insuportável, superpopulação, frio, fome, doenças, suicídios

• Várias famílias moravam na mesma casa

• O Sistema de esgoto era destruído pelos nazistas, seus dejetos eram 

jogados nas ruas

• Liberavam a compra de um pouco de batata, pão e gordura, para 

aumentarem o sofrimentos dos judeus

• Média de 400 guetos foram construídos em países de domínio alemão

SAIBA MAIS... VIDA NOS GUETOS( 

SEGREGAÇÃO) 











• Média de 11 milhões de pessoas foram mortas nos Campos de 
concentração nazistas. 6 milhões só de judeus (2.700 
asfixiados e 3.300 maus tratos, fome, experiências médicas 
e fuzilamento

• Práticas de perseguições políticas, étnicas, religiosas e sexuais 
foram estabelecidas durante os anos de governo nazista, pela 
própria população que antes conviviam com judeus.

• Auschwitz (Polônia), foi o maior e mais conhecido dos campos 
de concentração nazistas, onde 1,1 milhão de pessoas foram 
assassinadas.

• Os prisioneiros de guerra que chegavam aos campos de 
concentração, eram cuidadosamente selecionados, assim que 
desembarcavam de trens de carga. Mulheres, crianças, velhos e 
deficientes considerados inapropriados para o trabalho eram 
enviados diretamente para a câmara de gás.

• Os próprios judeus, faziam a limpeza das câmaras de gás 
tirando os dentes de ouro e levando os corpos aos crematórios, 
quando não havia espaço, abriam valas e jogavam dentro

SOLUÇÃO FINAL: O HOLOCAUSTO ” 

CATÁSTROFE” “152”





QUANDO HITLER CHEGOU AO PODER, EM 1933, HAVIA CERCA DE 160 

MIL JUDEUS EM BERLIM. EM 1945, NO TÉRMINO DA 2 G.M., ESTAVAM 

REDUZIDOS A 1.400 PESSOAS.



• Propagandas e repressão não seriam tão 
eficientes se a economia não melhorasse

• A condição de vida da população melhorou, 
Hitler investiu em grandes obras públicas, 
gerou empregos e aqueceu o mercado interno

• Ignorou o Tratado de Versalhes e passou a 
investir pesado na indústria bélica

• Aproveitava o rearmamento, para aumentar o 
ódio aos inimigos e alimentar a vingança que 
estaria por chegar

• Até mesmo controlando os sindicatos e 
proibindo as greves, Hitler foi ganhando 
credibilidade para seu projeto ambicioso. 
Espaço Vital, Império Alemão, Raça Ariana!

INTERVENÇÃO ESTATAL PARA RESOLVER A 

CRISE “153”


