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A GRANDE DEPRESSÃO (1929) 



• Consequências da Grande Depressão: desemprego e falta de esperança.

• Esses fatores favoreceram o surgimento de políticos e partidos 
autoritários. 

• Acusavam as democracias liberais pelos problemas.

• Esse cenário favoreceu o estabelecimento de regimes políticos como o 
fascismo italiano e o nazismo alemão.
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ASCENSÃO DOS FASCISMOS



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



Os dois principais regimes fascistas surgidos na Europa naquele período 
foram o fascismo (Itália) e o nazismo (Alemanha). 

Fascismo

(Itália)

Antecedentes: Fim da Primeira Guerra Mundial e desemprego.

Recursos: polícia secreta; perseguição aos opositores; 
fechamento dos demais partidos; censura e propaganda.
Houve ainda o Tratado de Latrão, que determinou a concessão 
do território do Vaticano à Igreja Católica, conquistando seu 
apoio ao regime. 

Líder: Benito Mussolini.

Nazismo

(Alemanha)

Antecedentes: Tratado de Versalhes e reflexos econômicos da 

Grande Depressão.

Recursos: polícia secreta; perseguição aos judeus e opositores; 
fechamento de sindicatos, jornais e demais partidos políticos; censura e 
propaganda.

Líder: Adolf Hitler.
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O FASCISMO ITALIANO E O NAZISMO ALEMÃO



NAZISMO NA ALEMANHA



PROPAGANDA NAZISTA



JUVENTUDE HITLERISTA



O Holocausto

Após o fim da guerra, em novembro de 1945, o tribunal de 
Nuremberg começou o julgamento dos dirigentes nazistas. Um dos 
graves crimes cometidos foi o extermínio sistemático de milhões de 
pessoas.

Desde 1942, os nazistas aprisionaram em campos de extermínio
judeus e outros grupos como ciganos, soviéticos, religiosos 
opositores do regime, homossexuais e deficientes físicos.

Essas atrocidades eram tratadas como boatos e só foram 
confirmadas após o fim do conflito. Estima-se que mais de 6 milhões 
de pessoas morreram nesse sistema de extermínio nomeado como 
Holocausto.
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O HOLOCAUSTO



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Observe a imagem.
Explique o significado de Lebensraum (Espaço vital).



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

O lebensraum é traduzido para o 
português como “espaço vital”. Esse 

conceito defendia a formação do Terceiro 
Reich, dedicado exclusivamente aos povos 

arianos. Essa ideia defendia a expansão 
do território da Alemanha para regiões 

que, historicamente, haviam sido 
ocupadas por população de origem 

germânica.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Observe as imagens.
Relacione-as com o antissemitismo da Alemanha nazista.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

O antissemitismo era uma das características centrais 
da ideologia nazista. Quando os nazistas ocuparam o 
poder na Alemanha, o ódio aos judeus levou a uma 

série de ações. Entre elas, destacam-se os pogroms, 
ataques localizados contra locais povoados por judeus, 

e a criação de leis que amparavam juridicamente o 
Estado na perseguição a esse povo. 



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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