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HISTÓRIA GERAL 

 
Primeira Guerra Mundial (1914-18) 

 
Fatores Estruturais e Conjunturais 
Por volta do final do século XIX e da primeira década do século XX, a Europa vivia um clima de otimismo e 
confiança, ao mesmo tempo em que o avanço da industrialização (Segunda Revolução Industrial – Difusão) e 
da corrida imperialista (neocolonialismo) denotavam uma fase do capitalismo capaz de gerar crises. 
 
A constante disputa por mercados fornecedores e consumidores trazia uma forte inquietação e o prenúncio de 
um conflito iminente entre as potências europeias. Esse embate, conhecido como Primeira Guerra Mundial 
(1914/18), ocorreu como resultado de um conjunto de fatores determinantes que, em nível conjuntural e 
estrutural, passaremos a analisar. 
 
O imperialismo resultante da evolução do sistema capitalista para o chamado capitalismo monopolista, do qual 
teve origem a expansão colonialista em direção à África e Ásia, culminou num clima de disputas territoriais 
entre os países industrializados, contribuindo sobremaneira para o agravamento das tensões mundiais. 
 
O rompimento do equilíbrio europeu após o surgimento da Alemanha pós-unificação (1871) foi um fator de 
grande importância para a eclosão do conflito. O crescimento econômico da Alemanha, apesar de sua 
unificação e industrialização tardia, foi surpreendente, pela rapidez e dimensão alcançadas. Num curto espaço 
de tempo, a Alemanha conseguiu superar economicamente a França e, no início do século XX, disputava com 
a Grã-Bretanha sua posição hegemônica em relação à Europa e ao mundo. 
 
Nesse clima de disputa por mercados entre os países europeus industrializados, começou a se desenhar uma 
conjuntura de "Paz Armada", que levou os países industrializados a aumentarem sua produção de material 
bélico antevendo uma possível guerra. 
 
O nacionalismo crescente nas múltiplas minorias nacionais, que foram englobadas às grandes monarquias 
europeias (Congresso de Viena, 1814/15), contribuiu para acentuar as tensões no continente europeu. O 
Império austro-húngaro pode ser lembrado como o exemplo mais claro desse momento. 
 
O Império era composto por um conjunto de pequenas nacionalidades (húngaros, croatas, romenos, tchecos, 
eslovacos, bósnios etc.) que não conseguiam manter laços de unidade e organizavam-se para questionar, por 
meio de movimentos nacionalistas, a monarquia dual austro-húngara e lutar contra ela. 
 
Em decorrência do clima de rivalidade e crescente hostilidade que envolvia a Europa, acentuou-se a "Política 
de Alianças", que teve em Bismarck, ao final da unificação alemã, o seu precursor. A Tríplice Aliança era 
formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, enquanto a Tríplice Entente era composta por Inglaterra, 
França e Rússia. 
 
Os Principais Conflitos e os Antecedentes da Guerra 
• Conflito Franco-Alemão – A França queria o revanchismo sobre a Alsácia e Lorena, esta última 
extremamente rica em minério de ferro. Os alemães tomaram esses territórios após vitória sobre os franceses 
na guerra de 1870. A partir daí, a burguesia francesa alimentou na imprensa, igrejas, escolas e quartéis, cada 
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vez mais, o espírito de revanche, que foi largamente responsável pela Grande Guerra. Esse conflito tornou-se 
mais agudo à medida que os dois países disputavam, na África, o Marrocos. 
 
• Conflito Anglo-Alemão – O crescimento industrial alemão criou a concorrência comercial anglo-alemã; 
paralelamente a isso, crescia também a rivalidade naval. O desenvolvimento da Marinha alemã abalou o 
domínio inglês nos mares. 
 
Por outro lado, a Alemanha penetrava comercialmente no Império turco, e a prova disso foi o plano de construir 
a estrada de ferro Berlim – Bagdá. Esse empreendimento tornava mais fácil o acesso ao petróleo existente 
naquela região (Oriente Médio). 
 
• Conflito Germano-Russo – Devido à disputa dos dois imperialismos no Leste europeu, sobretudo na 
Turquia. 
• Conflito Austro-Russo – Esse conflito girou em torno da Sérvia (região que, em 1830, tornou-se 
independente do Império turco). 
 
Havia o pan-eslavismo da Rússia, política pela qual essa nação procurava proteger os povos eslavos, 
presentes na Europa Central e nos Bálcãs, subjugados aos impérios turco e austríaco. 
 
O crescimento da Sérvia se colocava em função da independência e do agrupamento de uma série de povos 
eslavos, como os bosnianos, os croatas e os montenegrinos. Dessa forma, criava-se a Grande Sérvia ou atual 
Iugoslávia; entretanto, esse anseio chocava-se com os domínios dos impérios turco e austríaco. 
 
A guerra foi antecedida por uma corrida armamentista desenvolvida pelos países europeus a partir das crises 
do Marrocos e dos Bálcãs. 
 
As Crises do Marrocos 
A disputa entre França e Alemanha pelo domínio daquele país quase levou à guerra, que só foi evitada graças 
à diplomacia de vários países. 
A questão marroquina foi resolvida em 1911, quando a França tomou o Marrocos e a Alemanha apoderou-se 
de uma parte do Congo Francês. 
 
As Crises Balcânicas 
Essas crises foram marcadas pelo crescimento da Sérvia e pelas rivalidades entre Rússia, Áustria e Turquia. 
 
Os planos de crescimento da Sérvia foram frustrados quando a Áustria, no ano de 1906, anexou os territórios 
da Bósnia e Herzegovina. Desse modo, os sérvios expandiram-se para o sul, onde desenvolveram vários 
conflitos contra a Turquia, sobretudo nos anos de 1911 e 1913. 
 
As Guerras Balcânicas (nome dado aos conflitos travados na região dos Bálcãs) fortaleceram a Sérvia, que 
agora se voltava com maior força contra a Áustria. 
 
Os sérvios aumentavam cada vez mais a propaganda nacionalista entre os eslavos dominados pela Áustria-
Hungria. 
 
Pensando em minimizar a agitação antiaustríaca, o arquiduque Francisco Ferdinando, futuro imperador do 
Império austro-húngaro, pretendia incluir um reino eslavo. Isso criaria uma monarquia tríplice e dificultaria a 
independência dos eslavos daquele império. 
 
Causa Imediata 
A crise diplomática surgiu com o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando (28/7/1914) em 
Sarajevo (Bósnia), por um patriota sérvio da sociedade secreta "Mão Negra". 
 
Em Viena, decidiu-se eliminar, por uma humilhação diplomática ou guerra, a Sérvia, que era sempre fator de 
agitação antiaustríaca. Berlim concordou, mas a Rússia não aceitou a repressão, pois a Sérvia era instrumento 
do pan-eslavismo. 
 
Em 23 de julho, um ultimato austríaco à Sérvia exigia que se desfizessem todas as agitações sérvias e que 
aceitassem a participação de funcionários austríacos nas perícias sobre o assassinato do arquiduque 
Francisco Ferdinando.  
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Sob o conselho da Rússia, a Sérvia rejeitou as imposições, alegando que o ultimato atentava contra a sua 
soberania. A Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia mobilizou suas tropas destinadas a operar sobre as 
fronteiras austro-russas. 
 
A Alemanha exigiu a desmobilização da Rússia e, como não obteve resposta, mobilizou-se. Quando a 
Alemanha invadiu a Bélgica para atacar a França, esta, lhe declarou guerra. 
 
O Conflito 
A Primeira Grande Guerra apresentou três frentes de batalha 
– a frente ocidental, onde belgas, ingleses e franceses combatiam os alemães. 
– a frente oriental, onde os russos combatiam os alemães. 
– a frente dos Bálcãs, onde os sérvios combatiam os austríacos. 
 
O primeiro momento do conflito foi marcado pela Guerra de Movimento (de agosto a novembro de 1914). 
 
No ano de 1914, o exército alemão tratou de colocar em prática seu plano de guerra chamado Plano Schlieffen 
(do general Von Schlieffen). Esse plano mostrava que a Alemanha deveria invadir primeiro a Bélgica, para 
facilitar depois a invasão da França e, em seguida, investir sobre a Rússia. 
 
Na execução do plano, os alemães não contavam com um imprevisto: o avanço russo sobre a Alemanha. Isso 
exigiu da Alemanha a criação de uma frente oriental de combate, o que enfraqueceu a frente ocidental. Dessa 
forma, seu avanço sobre a França foi detido na batalha sobre o rio Marne, em setembro (Batalha do Marne). 
 
Ainda no final de 1914, a guerra ganharia outra característica: a guerra de movimento seria substituída pela 
guerra de posições, isto é, uma Guerra de Trincheiras. Foram abertas trincheiras de ambos os lados (Aliados 
e Ententes) que iam desde o mar do Norte até a Suíça. 
 
Do lado oriental, o exército russo mostrava sua fraqueza. A falta de equipamentos militares era notória no final 
de 1914; dessa forma, o exército russo começava a perder territórios para os alemães. 
 
Em 1915, a Itália entrava na guerra ao lado da Entente, surpreendendo o mundo. É que esse país manifestava 
interesse em tomar territórios controlados pela Áustria-Hungria. 
 
Em 1917, a situação tornava-se difícil. Na França, Inglaterra, Alemanha e Rússia estouravam levantes 
populares, sobretudo de operários, recusando a guerra. Nesses levantes populares, os operários tentavam se 
organizar em conselhos de fábrica, por meio dos quais buscavam, inclusive, o controle da produção industrial. 
 
Entretanto, nesse ano, ambos os lados do conflito tentaram quebrar o equilíbrio de forças em busca da vitória; 
foi assim que a Alemanha investiu sobre a Inglaterra com uma nova estratégia de guerra: a guerra submarina. 
Por meio dela, os alemães pretendiam interromper o fornecimento de matérias-primas e alimentos à Inglaterra 
e seus aliados. 
 
A Entrada dos EUA e sua Proposta de Paz 
Os norte-americanos mantinham-se neutros, liderados pelo presidente Wilson e, com isso, ganhavam os 
mercados ingleses abandonados na América Latina. 
 
Porém, da neutralidade passaram para a intervenção. O bloqueio britânico no mar do Norte impôs uma 
contrarréplica alemã com bloqueios submarinos em torno da Inglaterra. 
 
Vários navios americanos foram afundados em fevereiro de 1917; os americanos romperam relações com a 
Alemanha e, concomitantemente à ruptura, a Rússia se retirava da Entente devido à revolução. Por outro lado, 
os banqueiros e industriais norte-americanos temiam que, se a Alemanha ganhasse a guerra, tornar-se-ia difícil 
receber as imensas dívidas que os países da Entente tinham para com os Estados Unidos. 
 
Os Estados Unidos entravam agora de fato para cobrir a retirada da Rússia, mobilizando 1 200 000 homens e 
uma vastíssima produção industrial. Porém, Wilson procurava restabelecer a paz, propondo os "14 pontos de 
paz", que pregavam o retorno de Alsácia e Lorena para a França, a Independência da Bélgica, Polônia, Sérvia 
e Romênia, e também liberdade nos mares e a criação da Sociedade das Nações, que deveria ser árbitro 
internacional e fazer reinar a justiça. 
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A Saída da Rússia 
Em novembro de 1917, a Rússia se retirava da guerra, totalmente batida pela sua falta de organização e de 
suprimentos; além do mais, apresentava um saldo negativo de, aproximadamente, três milhões de mortos, 
feridos e desaparecidos. 
 
Nesse país, desenvolvia-se um processo revolucionário que inauguraria, para a história, o primeiro governo 
socialista. Esse governo assinaria, com o governo alemão, um acordo de paz e de retirada da Rússia da guerra, 
chamado Brest-Litovsky. 
 
Fim da Guerra 
Em 1918, a Alemanha começou a sofrer várias derrotas no campo de batalha e, internamente, o país passava 
por levantes populares; o movimento operário se reorganizava, surgiam vários conselhos operários que 
governavam as cidades abandonadas pelo poder central. A Monarquia chegava ao fim, com a abdicação de 
Guilherme II, em novembro, após o estouro da revolução. Era o fim do Segundo Reich. 
 
A Alemanha, derrotada em todas as frentes, pediu a paz no dia 11 de novembro.  
 
Os Tratados Pós-Guerra 
 
O Tratado de Versalhes 
Composto por Lloyd George, da Inglaterra, Wilson, dos EUA, e Clemenceau, da França. Firmaram-se as 
seguintes disposições no tratado: 
 

• os 14 pontos – propostos por Wilson – foram esquecidos;  
• os vencidos eram considerados culpados e deveriam – ALEMANHA – entregar para a França a Alsácia 
e Lorena;  
• a Polônia seria restabelecida e a Alemanha deveria ceder territórios à Dinamarca; 
• os alemães cederiam 60 km de suas fronteiras orientais à Polônia, o "corredor polonês", e lhe 
entregariam a cidade de Dantzig; 
• a região mineradora de Sarre ficava sob a tutela da Liga das Nações, mas suas minas de carvão 
passavam para a França; 
• ainda pela paz, a Alemanha seria desmilitarizada, seu exército teria no máximo 100 000 homens. O 
exército alemão e o Reno deveriam ser totalmente desmilitarizado; 
• as colônias alemãs na África e na Ásia seriam divididas entre Inglaterra, França, Bélgica e Japão; 

 
O tratado amputava, de maneira significativa, a Alemanha, considerada culpada pelas agressões. O resultado 
do Tratado feriu o sentimento alemão que se manifestaria na Segunda Guerra Mundial. 
 
Esse tratado evidenciou os interesses que uniam os países vencedores: 

• enfraquecer o capitalismo alemão; 
• colocar fim à agitação que contagiou a Europa, após o final da guerra; 
• criar condições para destituir o governo socialista soviético. Uma das medidas tomadas nesse sentido 
foi a criação do "cordão sanitário", que objetivava neutralizar geograficamente a presença soviética na 
Europa. O "cordão sanitário" consistia na formação de uma série de pequenos países dominados por 
ditaduras de extrema direita, nas fronteiras europeias da União Soviética. 

 
Fundação da Liga das Nações 
Por uma proposta de Wilson, surgiu, em Versalhes (1919), a Liga das Nações. Entretanto, o congresso norte-
americano não ratificou o Tratado de Versalhes e, assim, os EUA nunca chegaram a fazer parte da Liga das 
Nações. 
 
Historicamente, a Liga das Nações limitou-se a resolver possíveis divergências entre os países vencedores, 
bem como "proteger" o mundo capitalista da influência bolchevique. 
 
Entretanto, as tentativas de assegurar a paz internacional, tão defendida pelas nações vencedoras da guerra, 
apresentavam seus limites. A crise econômica e social, provocada pelas pesadas indenizações impostas aos 
países vencidos, a opressão das minorias nacionais, e as rivalidades imperialistas entre os vencedores 
prepararam o caminho para a Segunda Guerra Mundial. 
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Tratados de Saint-Germain, Neully, Trianon e Sèvre 
No tratado de Saint-Germain, a Áustria cedia territórios à Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Iugoslávia e 
Polônia. Ao mesmo tempo, o governo austríaco era forçado a reconhecer a independência desses novos 
países. 
 
A Itália recebeu Trento, Trieste, Ístria e Fiume. 
 
Pelo mesmo tratado, ficava proibido qualquer tipo de aliança com a Alemanha. 
 
Por meio do Tratado de Neully, a Bulgária perdia territórios para a Romênia, Iugoslávia e Grécia. 
 
Com o término do conflito, a Hungria passava a ser um Estado soberano, já que se desmembrara da monarquia 
austro-húngara. 
 
O Tratado de Trianon reduziu o território húngaro, com a cessão da Eslováquia à Tchecoslováquia, da 
Transilvânia à Romênia e da Croácia-Eslavônia à Iugoslávia. 
 
O Tratado de Sèvres fez com que a maior porção do território turco na Europa fosse cedida à Grécia. 
 
Consequências da Primeira Guerra Mundial 
• Progressiva degradação dos ideais liberais e democráticos, resultante das crises do período Pós-Guerra 

(entre guerras 1919 a 1939) e do avanço dos totalitarismos de direita e de esquerda (nazi-fascismo e 
ditadura soviética). 

• Fortalecimento das paixões e dos sentimentos nacionalistas, gerados pelos tratados de paz (ex.: 
Versalhes), que levaram à manutenção do "revanchismo europeu" (especialmente por parte da Alemanha 
e da Itália). 

• Com a desmobilização ao final do conflito, verificou-se um grande desemprego nos países europeus. 
• A Primeira Guerra Mundial expôs a fragilidade europeia e o progressivo declínio dos países europeus no 

contexto mundial. 
• O equilíbrio europeu desapareceu à medida que o resultado do conflito e as alterações político-territoriais 

permitiram a supremacia da França e da Grã-Bretanha, em detrimento do resto da Europa. 
• Ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial. 
 

Exercícios Resolvidos 
 
01. Qual o significado do imperialismo e do nacionalismo no processo desencadeador da Primeira 
Guerra Mundial? 
Resposta 
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Os interesses imperialistas e um exaltado espírito nacionalista propiciaram um clima de tensão constante e um 
acentuado militarismo que poderia levar a um confronto a qualquer momento. 
 
02. Sobre a Primeira Guerra Mundial, responda às questões abaixo. 
a) Quais foram as principais alianças? 
b) Qual o pretexto que deu início ao conflito? 
c) Que importância teve a entrada dos EUA na guerra? 
 
Resposta 
a) Eram dois blocos de alianças, que uniam os maiores e mais importantes países europeus da época. A 
Tríplice Aliança contava com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália; a Tríplice Entente era composta 
pela Inglaterra, França e Rússia. 
b) Após o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro e de sua esposa por um estudante que tinha o 
apoio da Sérvia, a Áustria exigiu que esta impedisse quaisquer manifestações antiaustríacas, acabando por 
invadi-la. Esse fato detonou a aplicação da política de alianças. Assim, a Rússia saiu em defesa da Sérvia e 
de seus próprios interesses, declarando guerra à Áustria; a Alemanha declarou guerra à Rússia e, em seguida, 
a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. 
c) O apoio norte-americano fortaleceu a Entente com capitais, armamentos, navios e soldados, pondo fim à 
guerra. 
 
03. Sobre o final da Primeira Guerra Mundial e suas consequências, responda ao que se pede. 
a) Cite os principais tratados pós-guerra. 
b) O que era a Liga das Nações? 
 
Resposta 
a) Tratado de Versalhes, Tratado de Saint-Germain, Tratado de Sèvres e Lausanne. 
b) A Liga das Nações era um organismo internacional – proposto nos 14 Pontos de Wilson –, cujo objetivo era 
a manutenção da paz mundial. 
 

O NaziFascismo e a II Guerra Mundial 
 
O nazifascismo foi o período da segunda Guerra mundial em que existia o Fascismo italiano, por meio do 
ditador Benito Mussolini, e o Nazismo de Adolf Hitler, na Alemanha; ambos lutavam pelos ideais de seus 
países, pois existiam alianças entre eles. Este foi também uma resposta da grande burguesia no poder nos 
Estados imperialistas – uma guerra de extermínio contra povos inteiros – para fazer frente ao prestígio político 
crescente da União Soviética, que consolidava o socialismo e o apresentava concretamente para as massas 
populares de todo mundo como uma alternativa à crise, à exploração e opressão do capitalismo, do sistema 
imperialista. 
 
Nazismo 
 
Alemanha no Pós-Guerra  
Com o final da Primeira Guerra Mundial (1914-18), foi proclamada a República de Weimar, dominada pelos 
setores moderados; a crise social radicalizou as posições políticas, dificultando sua sobrevivência na Alemanha 
do entre-guerras. 
 
A crise econômica de 1929 abateu-se sobre o mundo, atingindo a Europa e, em especial, a Alemanha. Essa 
crise paralisou a indústria e deixou um grande número de desempregados. 
 
O nacional-socialismo, liderado por Adolf Hitler, germinou em meio à crise, definindo-se pelo seu caráter racista 
(antissemitismo) e pela defesa de um Estado totalitário sob a autoridade de um único chefe e partido. 
 
A República de Weimar (1919-33) 
A composição de forças sociais e políticas do início da República de Weimar era a seguinte: 
1. A antiga aristocracia rural e os grandes industriais eram os maiores beneficiários do regime. 
2. O proletariado e o campesinato, que representavam a maior parte da população, estavam abertos às 
pregações socialistas. 
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Nesse cenário político, em 1918, um grupo de socialistas radicais, liderado por Karl Liebknecht e Rosa de 
Luxemburgo, tomou o poder em Berlim, porém por pouco tempo, sendo esmagado pelos exércitos enviados 
pelo marechal Hindenburg da frente de batalha. 
 
Em 1919, a Constituição da República de Weimar criava um Estado federalista, democrático, liberal e 
parlamentarista, composto por duas câmaras, o Reichstag e o Reichrast. O poder executivo cabia ao 
presidente, eleito para um mandato de sete anos, e o governo seria exercido por um chanceler. 
 
A constituição permitiu o surgimento de vários partidos, que se digladiavam na arena política: nacional, 
democrata, populista, católico, socialdemocrata… 
 
No plano econômico, o pagamento das reparações de guerra levaria à inflação, agravada pela ocupação do 
vale do Ruhr pelos franceses em 1923. Foi criada uma nova moeda, o renten-mark, garantido por empréstimos 
externos. 
 
A indústria recuperou-se, desenvolvendo-se um processo de concentração e relativa estabilidade. 
 
O impacto da crise de 1929 acabou com a estabilidade atingida pela república de Weimar. As grandes 
corporações continuavam firmes na sua posição, mas a situação das camadas intermediárias era difícil e o 
desemprego cresceu de 1 milhão (1929) para 6,5 milhões (1931). 
 
O Avanço Nazi 
A crise de 1929 e seus efeitos criaram as condições necessárias para o avanço do partido nacional-socialista 
(nazi), que, reorganizado por Adolf Hitler, no final dos anos 20, contribuiu sobremaneira para sua ascensão ao 
poder no início dos anos 30. 
 
Adolf Hitler nasceu na Áustria. Era autodidata e tentou a carreira artística em Viena, sem muito sucesso. 
Alistou-se, então, no exército alemão, participando da Primeira Guerra Mundial, quando foi ferido e 
condecorado com a “Cruz de Ferro”. 
 
Em 1919, ingressou no partido trabalhista alemão, fundado por Anton Drexler. Em 1920, ajudou a transformá-
lo no Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, tornando-se seu líder devido à sua extraordinária 
capacidade de oratória. 
 
Em 1923, aproveitando-se da conjuntura da crise socioeconômica, tentou um golpe na Baviera com o apoio de 
Ludendorff. (Putsch de Munique). O golpe falhou, Hitler acabou preso, e na prisão escreveu a obra-base da 
ideologia nazi, Mein kampf. 
 
Após 8 meses detido, saiu da prisão graças a uma anistia dada pelo governo e reorganizou o partido, dando-
lhe eficiência, racionalidade e hierarquização. Possuía um jornal e importantes agrupamentos paramilitares, 
como: 
1) SA (Sessões de assalto) 
2) SS (Sessões de segurança) 
 
Hitler buscou em diversas fontes a ideologia do nacional-socialismo:  
1) O antissemitismo em Gobineau, Chamberlain e Wagner; 
2) O pangermanismo em Wagner; 
3) O neopaganismo em Rosemberg; 
4) O Estado forte em Spengler; 
5) O III Reich em Van der Buck. 
 
O elemento essencial da doutrina nazi é o racismo. A ideia de superioridade da raça ariana opunha-se à 
ideologia liberal, ao marxismo, à Igreja Católica e, fundamentalmente, aos judeus (semitas). 
 
O totalitarismo era uma decorrência natural dessa proposta, pois somente um estado totalitário seria capaz de 
resgatar o interesse nacional, e, para tanto, deveria haver um chefe absoluto, o Führer. 
 
Também estavam evidentes na ideologia o antimarxismo, que identificava o marxismo ao judaísmo, e o 
anticapitalismo, que associava o capital internacional aos judeus. 
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As principais metas do nazismo deveriam ser alcançadas pela ação do partido nazista. 
 
O partido seria dotado de forças paramilitares especiais, principalmente as “SS”, e a temida polícia política, a 
“Gestapo”. Essa vanguarda deveria incumbir-se da propaganda junto à população, com destaque para o 
recrutamento e formação da juventude por intermédio de programas especiais. 
 
A Escalada Nazi Rumo ao Poder 
A grave crise econômica e social resultante da crise mundial de 1929 criou as condições ideais para o avanço 
do nacional-socialismo, o qual apresentava um programa contraditório, heterogêneo e oportunista. 
 
Adolf Hitler surgia como o grande defensor da Alemanha contra o comunismo, atraindo o apoio de grandes 
capitalistas alemães. A combinação desses fatores, levaram a um avanço político nazi nas eleições de 1930 e 
1932. 
 
No ano de 1933, com um total de quase 38% dos votos, o partido nacional-socialista, com o apoio dos 
conservadores, levou Hitler ao cargo de chanceler do governo do então presidente Hindenburg. 
 
Tendo nas mãos o aparelho do poder, Hitler e seus partidários ampliaram sua atuação e domínio sobre o 
Estado. 
 
Novas eleições foram convocadas, mas conduzidas pelo nazista Goering, que, apoiado nas “SA” e “SS”, por 
meio do terror, conseguiu a maioria para os nazi (44% dos votos). 
 
O Reichstag (parlamento alemão) foi incendiado e a culpa atribuída aos comunistas. Com esse pretexto, 81 
parlamentares eleitos pelo partido comunista foram sumariamente cassados, como também socialistas e 
opositores ao partido nacional-social. 
 
O programa nazista foi colocado em prática através de medidas ditatoriais, tais como: partidos proibidos, 
sindicatos suspensos, concentração de poder e medidas antissemitas. 
 
Hitler realizou um grande expurgo purificador dentro do próprio partido, eliminando o comandante das “SA” e 
vários de seus subordinados mais próximos. Tal fato ficou conhecido como “A noite dos longos punhais”. 
Começaram, então, a funcionar na Alemanha os “campos de concentração”. 
 
O Terceiro Reich 
A partir da morte do presidente Hindenburg, Hitler acumulou o cargo de presidente e chanceler, iniciando sua 
trajetória rumo à formação do Terceiro Reich. 
 
O poder foi centralizado na figura de Hitler (“Führer”), os membros do partido nazista ocuparam todos os postos 
na administração pública e grandes manifestações nazi passaram a acontecer nas grandes cidades alemãs. 
 
A perseguição às minorias, em especial aos judeus, passou a ser sistemática. Sofrendo todo tipo de restrição 
à liberdade, foram sendo confinados em verdadeiros “guetos”. 
 
O intervencionismo estatal na economia foi na organização da produção, regulamentação do trabalho, 
proibição de greves e organização de corporações para trabalhadores e patrões. 
 
No campo, criou-se o Erbhof, unidade produtiva hereditária, que fixava obrigatoriamente o campesinato à terra.  
 
O processo de concentração econômica através da formação de grandes corporações e cartéis foi estimulado 
pelo governo nazi. 
 
Através de planos quadrienais, o Estado nazista buscou atingir importantes metas econômicas: 
 
I.   estimulou as obras públicas e combateu o desemprego (1933-36); 
II. dirigido por Goering, passou a dar autonomia à Alemanha, livrando-a da dependência de matérias-primas 
estratégicas, por exemplo, o petróleo. 
 
Ao instalar o Terceiro Reich, Hitler e o partido nazista eliminaram seus opositores, iniciando a conquista militar 
do “espaço vital”, responsável direto pela eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-45). 
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Resumo 

•   Origens do Fascismo 
–  Crise econômica (Pós-Primeira Guerra) 
–  Putsch de Munique 
–  Mein kampf 
 
•   Ascensão do Nazismo 
–  Vitória eleitoral 
–  Incêndio no Reichstag 
 
•   Características do Nazismo 
–  Totalitarismo 
–  Nacionalismo 
–  Militarismo 
–  Expansionismo 
–  Anticomunismo 
–  Racismo 
 

Exercícios Resolvidos 
 
01. Cite os fatores conjunturais e estruturais que contribuíram para o surgimento de regimes totalitários 
em vários pontos do mundo nos anos 20/30. 
Resposta 
Após a Primeira Guerra e a Depressão de 1929, as ideias socialistas tomaram grande impulso, fato que 
atemorizou os governos estabelecidos. Além disso, a forte presença do Estado nos planos de recuperação 
econômica pós-crise de 1929 também foi fundamental para a ascensão de regimes autoritários, como o 
nazismo e o fascismo. 
 
02. Qual a situação da Alemanha no Pós-Primeira Guerra (1919-39)? 
Resposta 
A Alemanha entrou numa grave e generalizada crise, em consequência da guerra e do humilhante Tratado de 
Versalhes. A economia estava arrasada, havia um enorme contingente de desempregados, situação que a 
República de Weimar não conseguia resolver; ao mesmo tempo, os partidos socialistas se fortaleciam na 
Alemanha. 
 
03. Quais parcelas da população alemã apoiaram o partido nazista? 
Resposta 
A burguesia e as pessoas assustadas com a crise do país, como os agricultores, estudantes universitários, os 
milhões de desempregados, ex-trabalhadores não especializados e ex-funcionários de escritórios, apoiavam o 
Partido Nazista em busca de esperanças. 
 
O Avanço Nazifascista 
 
A Primeira Guerra Mundial (1914/18) não conseguiu resolver as contradições e os problemas econômicos e 
políticos que a geraram. Ao contrário, a paz determinada pelo Tratado de Versalhes veio apenas acentuar os 
conflitos já existentes, uma vez que acentuou o revanchismo europeu (Alemanha) e gerou um desequilíbrio 
econômico com suas retaliações, que proporcionaram os agentes desencadeadores das crises do entre-
guerras: a recessão, o desemprego e a inflação. 
 
Nessa conjuntura pós-guerra, o surgimento de governos totalitários de direita (nazifascistas) ou de esquerda 
(socialistas) tornou-se inevitável, com a falência das "Democracias Liberais" nos países mais atingidos pelos 
reflexos da Primeira Guerra. 
 
Marcados pelo autoritarismo, nacionalismo expansionista e militarista, corporativismo e valorização do 
sentimento em detrimento da razão, ergueram-se Estados ditatoriais na Europa e no mundo entre-guerras. 
  
O Fascismo na Itália 
De 1919 a 1922, a Itália atravessou uma tríplice crise de extrema violência: 
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Crise moral 
Apesar de estar no bloco vencedor, não teve reparações financeiras e retirou-se humilhada da Conferência de 
Paris. 
 
Crise econômica 
Inflação, alta nos preços (a lira é desvalorizada em 75%), pobreza; o país possuía poucas indústrias e a que 
maior força tinha, a Fiat, oprimia os operários; os pequenos proprietários rurais eram explorados pelos grandes 
latifundiários. 
 
Crise política 
A Confederação Geral do Trabalho lançava apelos de greve e desocupação das fábricas. Os governos liberais 
eram apoiados por uma coligação de liberais e populares, mas as dissensões proibiam todas as iniciativas 
governamentais. 
 
A fraqueza governamental fazia surgir uma força de defesa contra o anarquismo: o fascismo. 
 
Benito Mussolini, jornalista, abandonava o jornal socialista (Avanti) em 1914, para sustentar a tese da guerra 
contra a Áustria (para os fascistas a guerra passa a ser um símbolo de glória). Os fascistas queriam restaurar 
a grandeza do passado italiano e acabar com a anarquia. 
 
Financiados pelos grandes proprietários capitalistas, armados pelos militares organizados em brigadas 
(Squadri), os camisas-negras rompiam as greves e puniam os chefes sindicalistas e socialistas. 
 
Em agosto de 1922, os fascistas substituíram a força pública e obrigaram a CGLI a suspender uma ordem de 
greve geral; a prévia foi feita nesse momento, sem nenhum obstáculo; o caminho ao poder estava livre. 
 
Em outubro, Mussolini, o Duce, reuniu suas tropas em Perouse e Nápoles. Os 27 presidentes do Conselho de 
Facta, demissionários, são ameaçados pela marcha dos fascistas, em Roma. 
 
Vitor Emanuel III abandona o Conselho de Facta e convida Mussolini para formar um ministério. 
 
Habilmente, Mussolini se introduz nos gabinetes liberais e populares, obtendo plenos poderes da Câmara e 
deixando intactas as liberdades públicas. 
 
Em 1924, os fascistas só conseguiram 60% das cadeiras. Matteotti, um socialista, denunciou na tribuna os 
crimes do fascismo e foi assassinado. 
 

 
 
A partir desse momento, Mussolini perdeu posição, mas por pouco tempo – "Se o fascismo é uma associação 
de criminosos, eu me responsabilizo". Mussolini excluiu os deputados da oposição, suprimiu os partidos 
políticos, menos o Fascista, dissolveu os sindicatos, fechou os jornais hostis, exilou seus adversários etc. 
 
Em suma, pode-se dizer que uma ditadura, um cesarismo democrático que ambiciona restaurar uma Roma 
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Imperial, pesava sobre a Itália que, passivamente, permitia. 
 
Mussolini impôs à Itália a ditadura do fascismo de 1925 a 1943. O fascismo possuía uma nova concepção (ou 
talvez fosse uma síntese de concepções antigas); criou um sistema político original, transformou a economia 
italiana numa economia poderosa e procurou levar a Itália a partilhar do mundo colonial, enfim, a constituir-se 
num Império Colonial. 
 
O fascismo poderia ser uma projeção violenta sobre o mundo exterior da personalidade de Mussolini. 
Entretanto, a ação do Duce é a síntese de Nietzche, George Sorel Maurras e até mesmo da encíclica Rerum 
Novarum Leão XIII, de 1891. 
 
De acordo com os princípios do pensamento fascista: 
 
• O indivíduo nada mais é do que uma fração do Estado. O indivíduo deve estar a serviço do Estado e deve 
procurar exaltar a grandeza da pátria. 
 
• A vida é um combate perpétuo contra as forças destruidoras do Estado, a guerra exalta e enobrece o homem, 
regenera os povos ociosos e decadentes, reafirma a virilidade que a paz destrói. 
 
• As lutas de classe, que enfraquecem o Estado, cessarão, os trabalhadores e patrões solidários unir-se-ão em 
corporações para uma melhor produção, sob o comando do Estado, ao jugo do interesse nacional. 
 
O Duce se tornou presidente do Conselho, responsável somente diante do rei, governava por decretos, 
nomeava ministros e era assistido por um grande conselho fascista. Os trabalhadores foram reunidos em 
sindicatos fascistas, e os patrões, nas federações industriais, formando corporações presididas por delegados 
do Duce que regulamentavam o trabalho e os preços. 
 
Em 11 de fevereiro de 1929, era assinado o Acordo de Latrão, que estabelecia o reconhecimento da soberania 
do Estado do Vaticano e proclamava o catolicismo como religião do Estado. Mussolini reestabeleceu as 
relações com o Vaticano, rompidas em 1870. 
 
A imigração passa a ser proibida, com o programa fascista de colonização da Tripolitânia. A agricultura e a 
indústria se desenvolviam, sanando o desemprego e a falência de bancos e indústrias, comuns depois de 
1929. 
 
Fruto dessa situação, surge a Guerra da Etiópia. Em 1935, o general Badoglio toma Addis-Abeba. Ainda foi 
criado o Instituto de Reconstrução Industrial, um organismo financeiro que impulsionava a indústria. 
 
As relações ítalo-alemãs resultavam da oposição franco-inglesa à Itália. 
 
Em 1936, Mussolini proclamou o eixo Roma-Berlim. Mas a Itália se aproximava da Alemanha com a Guerra 
Civil Espanhola, em que alemães e italianos entram em favor de Franco. 
 
Os italianos ocupavam a Albânia, enquanto os alemães ocupavam a Boêmia e a Morávia, em 1939. 
 

Resumo 
 
Entre-guerras 
 
• No Estado totalitarista, forma de governo que se generalizou na Europa entre guerras (1919-39), o centralismo 
e o dirigismo estatal foram marcantes. 
• As democracias liberais da Europa eram pressionadas, de um lado, pelos partidos comunistas, e, de outro, 
pelos fascistas (nacionalistas anticomunistas). 
• Em 1922 o fascismo é implantado na Itália. – “Marcha sobre Roma” – B. Mussolini. 
 

Exercícios Resolvidos 
 
01. Cite as principais características do fascismo. 
 
Resposta 
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O fascismo caracteriza-se pelo autoritarismo e o totalitarismo centralizado numa só pessoa. O Estado fascista 
controla todos os meios de comunicação, promove grandes manifestações populares, cria símbolos e lemas 
que unificam as massas, prega ideias nacionalistas, racistas, xenófobas, anticomunistas e estimula o 
militarismo com o objetivo de fortalecer o Estado e conquistar colônias. 
 
02. Quais as principais medidas políticas (interna e externa) que marcaram o governo de B. Mussolini? 
 
Resposta 
Politicamente, fechou todos os partidos, exceto o fascista, e perseguiu socialistas e comunistas; 
economicamente, o Estado passou a intervir na economia, estabelecendo rígido controle sobre o movimento 
operário e promovendo obras públicas, com o fim de diminuir o desemprego. Externamente, adotou uma 
política expansionista, conquistando a Abissínia e participando da Segunda Guerra Mundial. 
 

Segunda Guerra Mundial (1939-45) 
 
Fatores e Antecedentes 
A terceira década do século XX foi marcada pela instabilidade das relações internacionais, pela crise 
econômica e pelo crescimento dos regimes nazifascistas. Esse contexto, acrescido das disputas entre EUA, 
França e Inglaterra de um lado, e Alemanha, Itália e Japão de outro, gerou a Segunda Grande Guerra. 
 
O Rearmamento Alemão 
Hitler preocupou-se com o rearmamento e com os aliados. Em 1935, por um plebiscito, restabelece o Sarre 
para a Alemanha. Em 1936, reocupou militarmente a Renânia. Em 1939, o serviço militar agrupa 1.500.000 
homens ao exército alemão, que compõem as unidades blindadas (Panzerdivisionen) e a aviação militar 
(Luftwaffe). 
 
A Política Externa de Hitler 
A concretização dos objetivos hitleristas e as primeiras reações europeias deram-se de 1933 a 1935. Seus 
objetivos estavam expostos no livro Mein Kampf e eram, basicamente, livrar a Alemanha da humilhação 
onerosa de Versalhes, reunir em um grande Reich alemão todas as populações europeias de língua alemã e 
conquistar o oeste (Polônia e Ucrânia) para usá-lo como fornecedor de matérias-primas para a Alemanha. 
 
Em 14 de outubro de 1933, Hitler obtinha igualdade de direitos, em relação aos franceses, em matéria de 
armamentos, abandonando a Conferência de Desarmamento. 
 
Em 25 de julho de 1934, os nazistas austríacos assassinaram o chanceler Dolfuss, na esperança de provocar 
o Anschluss (a união da Áustria com a Alemanha). 
 
Hitler procurava se isolar, mas Mussolini inseriu a Alemanha no “Pacto dos Quatro”, de 1933, a fim de modificar 
as fronteiras da Europa Central. 
 
Os franceses, imediatamente, aliaram-se aos eslavos e firmaram o Pacto de Assistência Mútua, que Stalin 
aceitou diante da ameaça nazista. Mais tarde, a França procurou sacrificar a Etiópia e estabelecer um acordo 
com a Itália, junto à Inglaterra, em 1935. 
 
A Guerra Civil Espanhola 
A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) foi decisiva para o delineamento da Segunda Guerra Mundial. 
 
Em 1931, uma parcela da burguesia espanhola, unida aos trabalhadores, proclamou a República. Os 
republicanos espanhóis pretendiam realizar um programa de reformas, entre as quais estavam a reforma 
agrária e a reforma urbana. 
 
Para combater o programa republicano, os latifundiários, o clero e os oficiais do exército se organizaram no 
Partido da Falange, de orientação fascista. 
 
Em 17 de julho de 1936, quando o país se debatia em intensa agitação, levantaram-se os militares, 
comandados pelo general Francisco Franco, para derrubar a República. 
 
Os fascistas espanhóis receberam ajuda da Itália e Alemanha, que enviaram homens e armas; os republicanos 
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contaram com o apoio da União Soviética e das Brigadas Internacionais, formadas por trabalhadores e 
intelectuais de diversos países. 
 
A França e a Inglaterra insistiam na ideia de que os países deveriam praticar uma “política de nãointervenção”. 
 
Como a ajuda recebida pelos republicanos revelou-se insuficiente, as forças do fascismo venceram a guerra 
em 1939. Com a vitória que se consolidou em 28/03/1939 e com a queda de Madri, Franco passou a ser 
apoiado pela Igreja e por uma parcela dos trabalhadores. Foi mais uma vitória da ditadura que nasceu da 
democracia. A guerra proporcionou, para a Alemanha, um experimento de seus materiais bélicos e uma 
aproximação com a Itália. 
 
As Alianças 
Tanto a França como a Grã-Bretanha pronunciaram sanções contra a Itália em relação à Etiópia, o que 
aproximou Hitler da Itália. A Guerra Civil Espanhola, em 1936, deu a Hitler e a Mussolini uma aproximação 
ideológica e estratégica na medida em que apoiaram Franco. Em 1o de novembro de 1936, Mussolini 
proclamou o eixo Roma-Berlim, uma manifestação de solidariedade e não-aliança, pois, esta, só se completaria 
com a visita do Füher a Roma, em 1938. 
 
O Japão, tomando a China, temia a URSS e assinaria, em 1936, com a Alemanha, o Pacto Antikomintern, ao 
qual aderiram a Itália, a Hungria de Horth e a Espanha de Franco. Hitler criava pontos de apoio. 
 
O Anschluss 
Desde 1934, com o assassinato do chanceler austríaco Dolfuss, os nazistas alemães passaram a exercer cada 
vez mais influência na política interna da Áustria. Com o crescimento econômico implantado por Hitler na 
Alemanha, aliado ao nacionalismo pangermânico, os austríacos, cada vez mais, tendiam a aceitar uma 
anexação à Alemanha, unindo, dessa forma, a raça germânica sob um Reich. 
 
Em maio de 1938, foi realizado um plebiscito sobre o Anschluss e o resultado foi de 99,75% a favor. Estava, 
assim, concretizado o Anschluss. 
 

 
 
A Crise da Tchecoslováquia 
A política expansionista alemã continuou em 1938. 
 
Hitler exigiu, em Nuremberg, a região dos Sudetos, incorporada à Tchecoslováquia em 1919, onde viviam 
aproximadamente três milhões de alemães. Os tchecoslovacos resistiram e pretenderam não entregar; para 
tanto contavam com o apoio da França e da URSS. 
 
Para evitar a guerra, Mussolini propôs uma conferência das quatro grandes potências em Munique. Mussolini, 
Hitler, Neville Chamberlain e Edouard Daladier representaram, respectivamente, a Itália, a Alemanha, a 
Inglaterra e a França. A Tchecoslováquia não foi admitida na reunião. 
 
Hitler saiu vitorioso mais uma vez, posto que a região dos Sudetos lhe foi concedida; e, em março de 1939, 
desrespeitando o acordo de Munique, o Führer tomou o resto do país. 
 
A Vez da Polônia e o Início da Guerra 
Um acordo germânico-soviético decidiu a crise final. O pacto de não-agressão nada mais era do que a 
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repartição da Polônia em duas áreas de influência e a passagem da Finlândia, Estônia, Letônia e Bessarábia 
para o controle russo. 
 
Em 28 de março de 1939, Hitler exigiu Dantzig da Polônia. A Polônia, encorajada pela França e pela Inglaterra, 
resistiu. Hitler, temendo uma reação ocidental conjunta com a Rússia, assinou um pacto germânico-soviético 
de não-agressão, reiniciando, a partir daí a agressão à Polônia. 
 
Em 1o/09/1939, embora a Inglaterra procurasse estabelecer um pacto entre Berlim e Varsóvia, tropas alemãs 
penetravam na Polônia. A Inglaterra e a França, em questão de horas, exigiram a retirada da Alemanha e 
declararam guerra. 
 
A Guerra 
 
Enquanto a Polônia era invadida pelos alemães, a oeste, e pelos soviéticos, a leste, a França e a Inglaterra 
declararam guerra à Alemanha. 
 
Na Polônia, os alemães aplicaram uma nova tática de guerra em que o movimento era um dos elementos 
fundamentais. Tratava-se da blitzkrieg, a guerra-relâmpago, embasada na aviação, na artilharia de grande 
alcance e nos tanques (panzers). 
 
Essa tática de guerra permitiu a vitória alemã em poucas semanas. A Polônia, no final de setembro, estava 
dividida entre a Alemanha e a URSS. 
 
No Ocidente, França e Inglaterra não acreditavam na guerra e insistiam em realizar a paz com a Alemanha. 
 
Entretanto, em abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca e a Noruega e, em seguida, a Holanda e a 
Bélgica, preparando o ataque sobre a França. 
 
No território francês, tentou-se impedir o avanço alemão, através da Linha Maginot, formada por franceses e 
ingleses. A fragilidade dessa defesa obrigou o exército franco-inglês a constantes retiradas. 
 
As forças alemãs, com seus submarinos, atacavam os navios ingleses, e com os aviões, as cidades inglesas. 
Mas, em setembro, a Inglaterra obteve uma vitória sobre a Alemanha. A Real Força Aérea (RAF) afastou a 
Força Aérea Alemã (Lutfwaffe) dos céus ingleses. 
 
Por outro lado, no norte da África, o exército alemão (Afrikakorps), comandado pelo general Erwin Rommel (a 
“Raposa do Deserto”), atacou os ingleses, somando numerosas vitórias, porém não conseguiu a conquista do 
canal de Suez. 
 
Em junho de 1941, o exército alemão atacou a União Soviética, desrespeitando o tratado de não-agressão. 
 
A operação Barba Ruiva determinou a invasão àquele país em três frentes 
 
– norte, para ocupar Leningrado; 
– centro, para ocupar Moscou; 
– sul, para ocupar a região da Ucrânia e do Cáucaso. 
 
A resistência soviética se fez através da campanha da “terra arrasada”, isto é, em seu recuo os soviéticos 
queimavam e demoliam tudo aquilo que os invasores pudessem utilizar e, com isso, conseguiram deter o 
avanço alemão. 
 
Em dezembro, chegava ao fim a tentativa de negociação entre EUA e Japão a respeito da expansão deste 
país na Ásia, com o ataque japonês à base de Pearl Harbor. 
 
A entrada dos EUA na guerra reforçou os aliados, visto que sua indústria foi convertida para a produção bélica. 
Os norte-americanos tornaram-se os abastecedores das diversas nações que lutavam contra o Eixo 
(Alemanha, Itália e Japão). 
 
Em 1942, os japoneses sofreram suas primeiras derrotas. O Afrikakorps também foi derrotado pelo exército 
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