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Regimes totalitários

 A crise capitalista de 1929
 A emergência do fascismo e do nazismo



A ascensão dos Estados Unidos 2

Crescimento 
econômico e 
industrial.

Melhoria 
na 
qualidade 
de vida dos 
cidadãos. 

Abertura de 
estradas, 
construção 
de moradias.  

Crescimento 
de cidades. 

Aumento no 
consumo de 
produtos. 

Após a Primeira Guerra Mundial, os EUA atravessaram uma época de 
grande prosperidade econômica. 

American way of life

Ruptura com a mentalidade 
dos anos anteriores. 

Difusão de novas maneiras 
de pensar e de agir. 



Grande Depressão (1929)
3

Grande 
Depressão

Quebra da 
Bolsa de 

Valores  de 
Nova York

Concentração de 
riquezas

Baixos 
salários

Superprodução 
agrícola

Endividamento 
dos produtores 

rurais

Concorrência 
europeia



A crise do sistema 
capitalista

Em meados da década de 1920, a economia estadunidense 
começou a entrar em recessão. 

A recuperação da indústria e da agricultura europeia tornou a 
Europa menos dependente dos produtos estadunidense.

Além disso, a queda dos salários pagos aos trabalhadores diminui 
o dinamismo do mercado interno.

O consumo caiu acompanhando a diminuição do poder de 
compra. 

Indústrias continuavam produzindo e gerando estoques, 
desencadeando uma crise de superprodução. 

Quebra da Bolsa de Valores de Nova York

Estopim para a crise econômica, conhecida 
como a Grande Depressão, que afetou os 

Estados Unidos e vários países do mundo. 
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O fascismo na Itália 5

Idealizado por Benito 
Mussolini, que fundou em 

1921 o Partido Fascista. 

No fascismo era marcante o 
nacionalismo com 

tendências xenófobas e 
racistas. 

Além da militarização da 
sociedade e da adoção do 

corporativismo. 

Mussolini organizou 
e liderou, em 1922, 

uma passeata 
fascista em Roma. 

Após a Marcha sobre 
Roma, o rei italiano 
concedeu o cargo de 
primeiro‐ministro a 

Mussolini.

Mussolini aboliu o 
Poder Legislativo e 
os demais partidos, 

concentrando o 
poder do Estado em 

seu partido.

Ascensão do Fascismo 



A ascensão dos fascismos

 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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Os regimes fascistas apresentam algumas características políticas comuns: 7

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.



Nazismo na Alemanha 8

República de Weimar 

O presidente eleito escolhia 
um chanceler, ou primeiro-

ministro. 

Foi instituído um governo republicano, 
que elaborou uma Constituição 

federalista.

Abdicação do kaiser alemão 
após a Primeira Guerra 

Mundial.

Ascensão do 
Nazismo

• Nos anos de 1920, a Alemanha enfrentava problemas 
econômicos e sociais. 

• Nessa situação, foi fundado o Partido Nacional 
Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido 
Nazista, sob a liderança de Adolf Hitler. 

• Em 1933, Hitler foi nomeado primeiro-ministro da 
Alemanha e, em 1934, com a morte do presidente 
alemão, assumiu o comando do país. 



Expansão nazifascista 9

Invasão da Etiópia 
pela Itália em 1935 e, 

em seguida, da 
Albânia.

Em 1938, tropas 
alemãs ocuparam e 

anexaram a Áustria e 
regiões da 

Tchecoslováquia. 

Diante disso, a 
França e a Inglaterra 

declaram guerra 
contra a Alemanha. 

Em 1º de setembro 
de 1939, invadiram a 

Polônia.



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 entreguerras 11

Outra causa eram 
os acordos 

assinados após a 
Primeira Guerra 

que criaram 
alguns países.

Muitas 
fronteiras 
haviam sido 
definidas sem 
levar em 
consideração 
os grupos 
étnicos da 
região.

Tensão na 
Europa, na 
década de 

1930. Uma das 
causas era a 

crise 
econômica. 

Países se juntaram em blocos segundo afinidades 
ideológicas e políticas. 

Democracia liberal: 
Inglaterra, França e 

Estados Unidos. 

Países capitalistas com 
regimes autoritários: 

Itália, Alemanha, 
Espanha, Grécia, Polônia 

e Turquia.

União Soviética, 
isolada politicamente 
na Europa, formava 
um terceiro bloco.


