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O Avanço de Ideologias Totalitárias

Na década de 1920, enquanto nos Estados Unidos considerável parcela da sociedade vivia seus 

“Anos Felizes” e, logo depois, a pior Crise Econômica e Social de sua história, em alguns 

países da Europa iniciou-se um Processo Político característico da primeira metade do Século 

XX:

A crise das democracias liberais, ocasionando a ascensão de Regimes Totalitários e o 

Recuo do Liberalismo.

O Totalitarismo é um regime político marcado por um Estado Forte, Absoluto, isto é, que 

estende seu poder sobre todos os setores da sociedade, supondo a completa 

submissão dos indivíduos.

Sua denominação derivou-se de uma frase proferida pelo Líder Fascista Benito 

Mussolini :

“Tudo no Estado, Nada Contra o Estado, Nada Fora do Estado”.



Benito Mussolini
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Existem distintas caracterizações do Totalitarismo, mas de modo geral, podemos destacar os 

seguintes aspectos:

Partido Único

Determinação da linha política do Estado por um único partido, de hierarquia rígida, 

conduzido em geral por um Líder Autoritário;

Ideologia Oficial

Existência de uma ideologia de Estado bastante abrangente, representada pelo 

partido único, que deve ser seguida por todos os cidadãos;

Estado Policial

Controle estrito da sociedade por órgãos de repressão política – polícia política, 

exército, etc. – e a eliminação das oposições por intermédio, por exemplo, de prisões, 

censura aos meios de comunicação, coerção física e psicológica.
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Propaganda Estatal

Adoção de vigorosa propaganda com o propósito de divulgar a ideologia oficial e 

promover o culto à personalidade dos líderes do regime.

Intervencionismo Econômico

Direção e controle geral da economia do Estado.

São exemplos de Regimes Totalitários desse período a União Soviética Stalinista –

considerado Totalitarismo de Esquerda – a Itália Fascista e a Alemanha Nazista –

considerados Totalitarismos de Direita.



Benito Mussolini
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Situação Explosiva

O que teria favorecido a ascensão ao poder de Regimes Totalitários na Europa Capitalista da 

década de 1920?

Diversas condições costumam ser apontadas por especialistas: 

Dificuldades do Pós-Guerra

Eram grandes e de difícil solução os problemas sociais e econômicos que, em 

proporções diferentes, tinham de ser administrados pelos governos dos países 

envolvidos na Primeira Guerra Mundial.

Havia a necessidade de reconstruir obras públicas – edifícios, estradas, pontes, 

etc. – restabelecer a produção industrial, criar empregos e pagar dívidas de guerra 

– contraídas principalmente com os Estados Unidos.
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Crise do Capitalismo Internacional

A recessão da economia estadunidense afetou a Europa, diminuindo a atividade 

econômica e aumentando ainda mais os já elevados índices de inflação e desemprego

em vários países.

Nesse cenário, a tensão e conflitos entre classes sociais tornaram-se cada vez mais 

profundos e explosivos.

Fragilidade das Democracias Liberais

Grande parte dos Governos Europeus da época adotava regimes democráticos e 

liberais.

Vários deles não estavam conseguindo administrar os graves problemas daquele 

momento, piorando ainda mais a situação.

Isso preocupava as elites desses países – industriais, banqueiros, grandes 

comerciantes, latifundiários, etc. – que resolveram, então, dar seu apoio aos Fascistas

para a formação de Governos Fortes e Autoritários, capazes de impor disciplina

para recompor a Ordem Social Capitalista.
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Avanço do Socialismo

Uma das maiores preocupações das Elites Européias era em relação às lutas 

Proletário-Socialistas.

Essas lutas tinham ganhado vigor com o exemplo da Revolução Russa (1917), e a 

Crise do Capitalismo só favorecia a conquista de mais adeptos ao Socialismo.

Assim, para defender seus interesses, grande parcela das Elites apoiou a ascensão

das Ideologias Totalitárias que prometiam acabar com o Socialismo:

O Fascismo e o Nazismo.

Houve também a adesão de muitos trabalhadores, tendo em vista a promessa de 

emprego e as melhorias das Condições de Vida.
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Fascismo na Itália

O Fascismo nasceu na Itália.

Após a Primeira Guerra Mundial, esse país teve que enfrentar o saldo doloroso do 

conflito:

Cerca de 700 mil mortos, 500 mil feridos e dívidas enormes contraídas com os 

bancos dos Estados Unidos e da Inglaterra. 

Além disso, a fome, a inflação e o desemprego afetavam operários e camponeses, 

provocando grande agitação social.

Foi nesse clima de instabilidade que se deu a ascensão de Benito Mussolini (1883-

1945), um dos fundadores do Movimento Fascista.



Grande Depressão

– Ascensão de Mussolini

Filho de um Ferreiro Socialista, Mussolini havia pertencido ao Partido Socialista Italiano, 

de onde foi expulso devido a sua posições antipacifistas nos anos da Primeira Guerra 

Mundial.

Em março de 1919 fundou uma organização política denominada Fasci di 

Combattimento – Esquadrões de Combate – composta principalmente de ex-

combatentes e desempregados desiludidos.

Para isso, contou com o apoio financeiro de alguns industriais italianos.

Essa organização daria origem, em novembro de 1921, ao Partido Nacional Fascista.

Mussolini e seus companheiros de partido apresentavam-se como uma Solução para a 

Crise Italiana.

Afirmavam ser capazes de acabar com as greves operárias e a agitação dos 

socialistas e de encaminhar a economia do país ao crescimento. 

Daí o apoio ao Movimento Fascista dado por industriais e Proprietários Rurais, que 

acreditaram em suas promessas. Em 1922, Mussolini conquistaria o Poder na Itália.

‘



Grande Depressão

– Doutrina Fascista

Segundo o próprio Mussolini, em 1919, o Movimento Fascista não tinha uma Doutrina

claramente elaborada:

Era impulsionada por uma vontade de ação de cunho nacionalista dirigidas contra o 

liberalismo e o socialismo.

Sendo também Antiproletário, atraiu parcelas da Classe Média Conservadoras

e da Alta Burguesia.

Aos poucos, porém, os Fascistas foram definindo suas concepções sobre o modelo 

de sociedade a ser construído.

Nele, o indivíduo deveria ser submisso às necessidades do Estado, que se 

tornaria, então, uma Instituição Poderosa, capaz de controlar – inclusive – a 

vida social e a vida privada.

‘



Valores Fascistas

Leia a seguir, um trecho em que Mussolini expõe alguns princípios do Fascismo.

O Fascismo não acredita na possibilidade nem na utilidade de uma paz permanente.

Somente a guerra exige, ao máximo, as energias humanas e  imprime um sinal de nobreza 

aos povos. 

Para os Fascistas a vida é um combate incessante.

O essencial do Fascismo é sua concepção de Estado. Tudo no Estado, Nada Contra o 

Estado, Nada Fora do Estado.

Se o liberalismo significa indivíduo, o Fascismo significa Estado. Para nós, Fascistas, o 

indivíduo está subordina do ao Estado. O Fascismo luta para que o Estado seja forte, 

organizado e tenha, ao mesmo tempo, uma grande base popular.

O Fascismo não é apenas fundados de instituições. É também educador. Pretende 

reconstruir o homem, seu caráter, sua fé.

Para atingir esse objetivo, o Fascismo conta com autoridade e disciplina capazes de penetrar 

no espírito das pessoas e aí reinar completamente.
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Desde a ascensão de Mussolini ao Poder, em 1922, até a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial, em 1939, podemos dividir o seu Governo em Duas Fases:

– Primeira Fase (1922-1924)

Marcada pela organização de Milícias – Tropas – Fascistas, que promoveram uma série de 

atentados terroristas contra políticos da oposição.

Outras características importantes dessa fase foram o Nacionalismo Extremado e a 

construção de um Estado Totalitário.

– Segunda Fase (1925-1939)

Caracterizada pela implantação da Ditadura Fascista na Itália e pela repressão violenta

dos protestos dos trabalhadores. Mussolini tornou-se o chefe supremo do Estado, sendo 

conhecido como Duce – em Italiano, “aquele que dirige”.

Tribunais Especiais assumiram a missão de Defender o Estado – dentre os 

instrumentos de repressão, dispunham da aplicação da Pena de Morte.

O Estado podia intervir diretamente nas relações socioeconômicas, entre patrões e 

trabalhadores, por meio da Carta Del Lavoro – Carta de Trabalho – de 1927.



Governo Mussolini

O Governo Mussolini empenhou-se em impor à Sociedade a Doutrina Fascista, por meio, 

principalmente, da Educação Pública.

O elemento básico da Educação Fascista era conseguir a total obediência do indivíduo do 

Estado: 

Crer, Obedecer e Combater.

Era um dos Lemas Pedagógicos do Fascismo.

À medida em que o Fascismo se afirmou como Regime, o governo ampliou o processo de 

transformação das instituições educacionais.

Isso incluiu, por exemplo, o lançamento de um livro didático único para as classes 

elementares – 1929 – e a militarização da vida escolar.

Os Militares Fascistas, por seu lado, criaram associações para jovens, que promoviam 

festas, competições esportivas e desfiles paramilitares.

Em todas essas ocasiões, o objetivo era exaltar o respeito às Autoridades Fascistas e 

sua Doutrina Social.



Governo Mussolini

No Campo Econômico, o Estado Fascista estimulou o crescimento, fomentando a 

indústria e a construção de obras públicas – como autoestradas – e fortalecendo a moeda 

italiana – a Lira.

Esse esforço de recuperação econômica foi abalado pelos reflexos da Crise de 1929, 

que atingira a Itália a partir de 1930.

Houve queda nos níveis de atividade produtiva e crescimento do desemprego

no país.

O Governo Mussolini reagiu à depressão aumentando a intervenção estatal na 

economia.

Isso ocorreu principalmente pela criação do Instituto para a Reconstrução Industrial, 

que incentivou os investimentos na indústria, especialmente na Indústria Bélica.



Governo Mussolini

No Plano Externo, Mussolini conduziu a Expansão Colonial Italiana na África .

A Etiópia – invadida pelos Italianos em outubro de 1935 – teve sua Capital, Adis-

Abeba, ocupada por Tropas Italianas em maio de 1936.

Muitos dos governos dos países representados na Liga das Nações protestaram 

contra a Invasão e, em represália, aprovaram sanções às Transações 

Comerciais da Itália.

Isso, no entanto, não foi suficiente para deter o Regime Fascista.
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Nazismo na Alemanha

Após a Primeira Guerra Mundial, humilhada pela derrota e pelas duras condições impostas 

pelo Tratado de Versalhes, grande parte da sociedade alemã enfrentou  os anos 1920 com 

imensas dificuldades econômicas e sociais.

Era o Período Político da história alemã conhecido como República de Weimar.

Weimar é a cidade Alemã onde foi redigida a Constituição de 1919, que deu origem 

ao Regime Republicano.

Terminada a Guerra, a população alemã passou por um período de enormes dificuldades 

em decorrência do pagamento de indenizações aos soldados, do elevado número de 

desempregados e de uma das mais altas taxas de inflação já conhecidas.

Animados com o exemplo da Revolução Russa, diversos setores do operariado

protestavam contra a situação social e a exploração capitalista em greves

organizadas pelos Partidos Comunista da Alemanha e Social-Democrata da 

Alemanha.
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Temendo a expansão do socialismo, considerável parcela da elite política e econômica alemã

passou a apoiar o Partido Nazista – Autoritário e Antidemocrático – liderado por Adolf Hitler 

(1889-1945).

– Ascensão de Hitler

Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, e residiu em Viena de 1909 a 1913, onde 

procurou ingressar na Academia de Belas Artes.

Não conseguindo atingir seu objetivo, mudou-se para Munique e, 

em 1914 alistou-se como Voluntário no Exército Alemão.

Ferido em combate na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado 

com a Medalha Cruz de Ferro
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Ao final da Guerra, Hitler retornou a Munique e foi trabalhar em um Departamento de 

Imprensa e Propaganda das Forças Armadas Alemãs.

Em setembro de 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, rebatizado 

em 1920 como Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães.

Em julho de 1921, Hitler tornou-se Chefe Absoluto desse partido, também 

conhecido como Partido Nazi.

Em novembro de 1923, os Nazistas promoveram sem sucesso, um Golpe Militar –

Putsch – para derrubar o Governo Alemão.

O Putsch ocorreu em Munique e contou com a participação do General Alemão

Ludendorff.

Hitler foi detido e condenado a cinco anos de prisão.

Mas conseguiu ser Anistiado em menos de um ano.
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Em 1925, Von Hindenburg elegeu-se Chefe de Estado na Alemanha.

Nos anos em que Governou, não conseguiu realizar a estabilização política desejada, 

nem superar as dificuldades econômicas do país, Herança da Primeira Guerra 

Mundial:

Perdas territoriais, dívidas de guerra, indústria abalada, altos índices de 

desemprego, etc.

Os Nazistas aproveitaram-se dessa situação para fazer duras críticas à ineficiência 

do governo, o que lhes rendeu a maior bancada do Parlamento – 38% dos 

Deputados – nas Eleições de 1932.

A tumultuada situação política e social no final desse ano favoreceu a Ascensão de 

Hitler ao Poder.

Com a aprovação do Presidente Hindenburg, que havia sido reeleito, ele foi 

nomeado Chanceler em 30 de janeiro de 1933.

Era o início do período da História Alemã que ficou conhecido como Terceiro 

Reich, denominação adotada pelo próprio Hitler.
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Doutrina Nazista

Antes de se tornar Chanceler, enquanto estava detido, Hitler escreveu o livro Mein Kampf -

Minha Luta – que se tornou a Obra Fundamental do Nazismo.

Neste livro, foram expostas as Bases da Doutrina Nazista – um conjunto de idéias 

autoritárias e pseudocientíficas. Dentre elas, destacam-se:

– Superioridade da Raça Ariana

Teoria de que o Povo Alemão descenderia de uma “Raça Superior” – Os Arianos – e, 

por isso, teria o direito de dominar as “Raças Inferiores” como judeus, estalos, etc.

– Antissemitismo

Idéia de que os Judeus – ou Semitas – fazem parte de uma “Raça Inferior” e, por 

isso, poderiam corromper e destruir a “pureza” alemã.

Propunha que relações sexuais e casamentos entre judeus e alemães deveriam ser 

proibidos, e os judeus, aniquilados.
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– Total Fortalecimento do Estado

Idéia de que o indivíduo deve submeter-se totalmente à Autoridade Soberana do

Estado, personificado na figura do Führer – Chefe Supremo.

– Expansionismo

Tese segundo a qual o Povo Alemão teria o direito de conquistar seu espaço Vital, 

ou seja, Expandir Militarmente seu território para reunir as Comunidades Alemãs em 

outros países e sustentar seu crescimento.

Quanto à educação, Hitler pregou, no Mein Kampf:

O Povo Alemão, hoje destruído, morrendo, entregue, sem defesa, aos pontapés do resto do 

mundo, tem absoluta necessidade da força que a confiança em si proporciona.

Todo sistema educacional deve ter como objetivo das às crianças de nosso povo a certeza 

de que são absolutamente superiores aos outros povos.
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Implantação da Doutrina Nazista

Ao se tornar Chanceler, Hitler empenhou-se em consolidar o poder alcançado pelo Partido 

Nazista.

Utilizou, para isso, como principais recursos, a Propaganda Enganosa e a Violência.

A Propaganda Nazista foi conduzida por Joseph Goebbels, titular do Ministério da 

Educação do Povo e da Propaganda, que exercia severo controle sobre as Instituições 

Educacionais e os Meios de Comunicação.

Goebbels empregava meios desonestos e sensacionalistas para divulgar a Doutrina 

Nazista.

Seus adversários afirmavam que ele seguia o lema:

“Uma Mentira dita Cem vezes, torna-se Verdade”.



Joseph Goebbels
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O uso da Violência contra os adversários políticos do nazismo ficaria a cargo principalmente 

da Gestapo – Polícia Secreta do Estado.

Ela tinha poderes para prender e executar os suspeitos de deslealdade contra o 

Governo Nazista.

Assim, impondo a ideologia nazista e esmagando as oposições, em dezembro de 1933 o 

Partido Nazista tornou-se o único partido do Estado Alemão.

Com a Morte de Hindenburg, em agosto de 1934, o Chanceler Hitler assumiu também a 

Presidência do País, tornando-se, então, o Chefe Supremo – Führer – da Alemanha.



Führer
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Governo de Hitler

Durante seu Governo, Hitler manteve rígido controle sobre diversos setores da Sociedade 

Alemã.

Além da censura política e do controle sobre a educação, buscou impor os padrões e os 

ideais nazistas às artes plásticas, à música, à literatura, ao cinema e até mesmo à 

pesquisa científica.

O Sistema Educacional organizado pelo Governo Nazista, embora tivesse semelhanças 

com o do Fascismo Italiano, foi mais intensamente marcado pelo Militarismo, pelo 

Racismo e pelo Antissemitismo.

Controlados duramente pelo Governo, os professores alemães eram obrigados a aprender

e a ensinar os Princípios Nazistas – destacando-se a crença na “Superioridade da Raça 

Ariana” – a inscrever-se na Liga Nazista dos Docentes e Prestar Juramento de 

Fidelidade ao Führer.
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– A Doutrina Nazista

A Doutrina Nazista também era difundida por meio de diversas Associações Educativas, 

como a Juventude Hitlerista.

Esta organizava entre os jovens alemães diversas competições esportivas, reuniões 

políticas e exercícios de preparação para a Guerra.

Além desse trabalho com a juventude, o governo nazista propagava a sua ideologia entre 

a população em geral por meio dos Discursos de Hitler para as multidões, nas 

publicações do partido e dos grandes espetáculos criados para influenciar a opinião 

pública.

Dentre eles, destacam-se os desfiles militares e um conjunto de ritos pomposos, 

adotados para transmitir a idéia de ordem, disciplina e organização.
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– Plano Econômico

No Plano Econômico, Hitler dedicou-se à reabilitação do país, estimulando a agricultura

e o crescimento da produção industrial, principalmente na área de armamentos.

– Plano Externo

No Plano Externo desrespeitando as proibições do Tratado de Versalhes, o Governo 

Nazista Militarizou rapidamente o país e, em 1938 iniciou sua política de expansão pela 

Europa.

Com base na tese de Espaço Vital, sua primeira investida foi contra a Áustria, que 

conquistou sem Luta Militar em 1938.

A política expansionista alemã desencadearia, um ano depois, a Segunda Guerra 

Mundial.



A Cineasta do Nazismo – Leni Riefenstahl
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Ódio Racial

O Jornal Inglês The Times publicou, em 1933, uma notícia sobre a humilhação sofrida por uma 

jovem alemã, fruto do Antissemitismo Nazista.

Segundo o texto, no dia 13 de agosto daquele ano, quem estivesse no centro da cidade de 

Nuremberg poderia ter assistido à cena de uma jovem alemã, cabeça raspada, sendo arrastada 

pelas ruas por soldados nazistas, que a obrigaram a carregar um cartaz com a seguinte frase:

“Entreguei-me a um Judeu”.

A jovem é descrita pelo jornal como magra, frágil e, apesar das condições em que se encontrava, 

bonita.

Os soldados nazistas as escoltavam pelas principais ruas da cidade, de restaurante em 

restaurante, e eram seguidos por uma multidão de aproximadamente 2 mil pessoas.

Nesse trajeto, a jovem teria perdido os sentidos várias vezes, mas foi reanimada e erguida pelos 

soldados para que todos os transeuntes pudessem vê-la e insultá-la de várias maneiras.



Difusão

A Difusão do Totalitarismo

Doutrinas totalitárias de Inspiração Nazifascistas surgiram em diversas partes do mundo. Foi o 

caso da Espanha, de Portugal e do Brasil.

– Espanha: Ditadura de Franco

Na Espanha, o General Francisco Franco (1892-1975), apoiado por grupos representantes 

das mais tradicionais instituições da sociedade espanhola – o Latifúndio, a Igreja 

Católica e o Exército – reuniu forças para lutar contra a República Espanhola, instalada 

desde 1931.

Em conseqüência, uma sangrenta guerra civil explodiu em 1936, com o país se sendo 

dividido em Dois Grupos Antagônicos: Republicanos, Liberais e Socialistas de um 

lado e Monarquistas, Fascistas e Tradicionalistas de outro, liderados por Franco.

O conflito terminou em 1939, com a vitória das tropas de Franquistas, que havia 

recebido Apoio Militar dos governos de Mussolini e Hitler.
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Franco impôs, então, uma Ditadura, sustentada por uma Organização Política denominada  

Falange, que existia desde 1933.

Os Falangistas passaram a exercer um controle totalitário sobre diversos setores da 

vida social:

Educação, sindicalismo, meios de comunicação e órgãos de segurança.

Esse Regime Totalitário – apesar das mudanças ocorridas ao longo dos anos – seria 

mantido até a morte de Franco, quando então a Monarquia Parlamentar na Espanha

foi restaurada, com eleições democráticas, disputada por diversos partidos 

políticos.



Difusão

– Portugal: Ditadura de Salazar

Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar assumiu em 1932, a Presidência do Conselho 

de Ministros, cargo equivalente ao de Primeiro-Ministro.

Concentrou, então, todos os poderes, conduzindo a vida política dos país como 

Chefe de Governo até 1968, quando se afastou por problemas de saúde.

A Ditadura implantada por Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933, 

com a qual teve início o período da História Portuguesa conhecido como Estado 

Novo.

O Ditador acabou com a atividade dos diversos partidos políticos portugueses 

existentes, instituindo a União Nacional como partido único. 

O Movimento dos Trabalhadores foi severamente controlado pelo Estado.



Difusão

A Democratização Política de Portugal desenvolveu-se somente quatro anos após a 

morte de Salazar (1970), com a Revolução de Abril de 1974, também conhecida 

como Revolução dos Cravos.

– Brasil: Integralismo e Estado Novo

No Brasil, a ideologia Nazifascista foi assimilada pela Ação Integralista Brasileira, 

fundada por Plínio Salgado, em 1932.

Com o apoio dos Integralistas, Getúlio Vargas implantaria a Ditadura do Estado 

Novo em 1937, mas isso é outra história...



Destruição de Guernica

Ensaio Militar Nazista

Durante o processo de aproximação entre Hitler e Mussolini, as forças militares da Alemanha e 

da Itália foram enviadas à Espanha para lutar a favor das Tropas do General Francisco Franco, 

na Guerra Civil.

Conforme vimos anteriormente, Franco conduzia suas Forças contra a República 

Espanhola, eleita pela maioria dos espanhóis e composta, em grande parte, de grupos 

políticos de orientação socialista.

Combater a Espanha foi uma boa oportunidade para o 

Governo nazista testar suas armas. 

Exemplo disso foi o massacre que a aviação alemã protagonizou contra os habitantes

– a maioria camponeses – da pequena cidade de Guernica, no norte da Espanha, em 

abril de 1937.



Destruição de Guernica

Em poucas horas de ataque, os bombardeios mataram quase Um Quarto da População

Local.

O Massacre foi uma demonstração de força, aos republicanos, aos socialistas e ao

mundo, do poderio militar alemão.

Esse violento episódio ficou celebrizado no quadro Guernica, do pintor espanhol Pablo 

Picasso (1881-1973), que representava os horrores desse massacre.

Conta-se que, numa exposição em Paris, um representante do Nazismo teria 

perguntado a Picasso se a obra Guernica tinha sido feita por ele.

O Artista teria respondido:

“Não, a obra é de vocês! Eu só pintei!”.



Guernica
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