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A GRANDE DEPRESSÃO (1929) 



Os regimes fascistas apresentam algumas características políticas comuns:

O indivíduo deve sempre se submeter aos interesses da coletividade.

Qualquer ação é legítima contra um inimigo, mesmo que ultrapasse limites 
morais, jurídicos ou religiosos, incluindo o uso da violência.

Rejeição à democracia, ao socialismo e ao liberalismo.

Líderes políticos sempre do sexo masculino, que fazem discursos mobilizadores 
e têm apoio incondicional dos seus seguidores.

Outros povos podem ser dominados, mesmo que vá contra leis humanas ou divinas.
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CARACTERÍSTICAS DOS REGIMES FASCISTAS



TERCEIRO REICH

Terceiro Reich foi um termo cunhado pela propaganda do regime nazista da

Alemanha, e que tinha como objetivo demonstrar a grandeza do projeto de Hitler para

transformar seu país em uma incontestável potência mundial.

Instalado em 1933, o governo nazista tinha por hábito glorificar o passado do povo

alemão, e, de acordo com sua visão, este povo teve dois períodos de grande

destaque em toda sua história, que foram o estabelecimento do Sacro império

Romano-Germânico em 962, e posteriormente, a criação do Império Alemão em

1871, que consistia em uma Alemanha unificada ao modo dos estados modernos e

que além disso possuía um considerável império ultramarino, com colônias na África,

Ásia e Oceania. Desse ponto de vista, o Terceiro Reich proposto pelo partido nazista

viria recriar os momentos de glória do povo germânico, à qual estava reservado um

grande destino como líder dos outros povos na Terra.

OBSERVA A IMPORTÂNCIA DA PROPAGANGA 

NAZISTA



DOUTRINAS 

PANGERMANISMO - Doutrina que defendia o agrupamento de todos os estados

germânicos num único estado. Assim, defendia-se uma unidade territorial, política,

social e cultural entre os germânicos. Já o espaço vital foi uma doutrina elaborada

pelos nazistas de que, para uma raça superior como alemã, um espaço simples e

delimitado não bastava, sendo necessário que a Alemanha expandisse suas

fronteiras para além das demarcações atuais. Foi com base nesta doutrina que Hitler

empreendeu seu imperialismo pela Europa, conquistando militarmente outros

estados europeus.

Lebensraum - O espaço vital seria o espaço necessário para a expansão territorial

de um povo, no caso, o povo alemão. Não apenas a restauração das fronteiras de

1914, mas também a conquista da Europa Oriental, espaço onde as necessidades,

relativas à dominação territorial e recursos minerais desse povo seriam supridas.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- O Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores
Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, surgiu na Alemanha na
década de 1920 e possuía filiação e origem política associadas a grupos
da extrema-direita alemã. Em relação às características da ideologia
nazista, selecione a alternativa INCORRETA.

a) Antibolchevismo

b) Eugenia

c) Liberalismo

d) Antissemitismo

e) Nacionalismo extremo



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

A defesa do liberalismo não fazia parte da
ideologia nazista. Os nazistas não acreditavam
nos valores das democracias representativas,
tampouco na defesa das liberdades individuais,
ambos pontos importantes do liberalismo. Além
disso, também possuíam uma forte oposição ao
liberalismo econômico, pois acreditavam que era
parte de uma conspiração internacional dos
judeus para dominarem o país.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- A respeito do conceito de lebensraum, selecione a

alternativa correta:

a) Termo alemão que definia a oposição dos nazistas ao liberalismo
enquanto valor político e econômico.

b) Tática militar criada por Hitler que exemplificava o fortalecimento
do exército alemão.

c) Plano econômico implantado por Adolf Hitler para promover o
crescimento econômico do país.

d) Conceito que defendia a ocupação de um grande território
dedicado, exclusivamente, à habitação dos arianos. Sua tradução é
“espaço vital”.

e) Plano de aglomeração dos judeus em guetos, aplicado a partir de
1937.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

D



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (UFRJ) Somos uma raça superior e devemos
governar com dureza [...]. Arrancarei deste país tudo que puder.
Não vim para espalhar bem-aventurança [...]. A população deve
trabalhar sempre [...]. Não viemos para distribuir o maná
[vantagens], viemos para criar as bases da vitória. Somos uma
raça superior que precisa lembrar que o mais humilde operário
alemão é, racial e biologicamente, mais valioso que a população
daqui.

KOCH, Erich. Comissário do Reich na Ucrânia, mar. 1943. In: SHIRER, William L. 
Ascensão e queda do III Reich. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, v. 4. 

Adaptado.

O texto permite identificar alguns valores que permearam a ação
alemã na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Identifique dois
destes valores como componentes da ideologia nazista.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
Podem ser considerados como valores da ideologia nazista
expressos no texto: a superioridade da nação alemã sobre os
demais povos, quando o comissário diz: “Somos uma raça superior
que precisa lembrar que o mais humilde operário alemão é, racial e
biologicamente, mais valioso que a população daqui”; e a expansão
militar e conquista de novos territórios pelos alemães, subjugando
as populações nativas à exploração através da violência,
encontradas na frase seguinte: “Arrancarei deste país tudo que
puder. Não vim para espalhar bem-aventurança”.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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