IDADE CONTEMPORÂNEA

Nazifascismo
Antes mesmo da Crise de 1929, surgiram
movimentos nacionalistas, antiliberais e
antissocialistas, os quais chamamos de
Fascismos (ou Nazi-fascismo).
Com a crise de 1929, os regimes fascistas
(ou totalitários), ganharam mais força e
chegaram ao poder em vários países. Na
Itália, Mussolini já havia chegado ao poder no início dos anos 20. Na Alemanha, Hitler
conseguiu o poder em 1933. Casos semelhantes iriam acontecer na Espanha, com o
General Franco, e em Portugal, com Salazar. No Brasil, apesar de não podermos
caracterizar o Governo Vargas como fascista, sabemos que este recebeu muita
influência ideológica desses regimes.
Fascismo na Itália
Na Itália após a Primeira Guerra, surgiu o Partido Nacional Fascista (1921). Em
1922, o Partido organizou a “Marcha sobre Roma”. Nesse movimento, milhares de
fascistas foram às ruas manifestar contra a crise do capitalismo e o comunismo. O
Rei Vitor Emanuel III acabou, após o episódio, nomeando Mussolini como seu
Primeiro-ministro. Nas eleições de 1924 os fascistas ficaram com a maioria no
Parlamento. A imprensa de oposição foi fechada e socialistas e comunistas
perseguidos. Mussolini, o duce, incentivou a indústria bélica e a expansão
colonialista. Em 1936,_ invadiu a Abissínia (atual Etiópia).
Nazismo na Alemanha
Na Alemanha arrasada e humilhada pelo Tratado de Versalhes, surgia em 1919 o
Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (Partido Nazista). Sob o
comando de Hitler, o partido iria tentar um golpe em 1923, o putsch de Munique.
Sem sucesso, Hitler acabou sendo preso. Em 1932 o presidente Hindenburg
nomeou Hitler como chanceler. Os nazistas chegavam ao poder.
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Em 1933, com a morte do presidente, Hitler assumiu o poder e adotou o título de
führer (guia), anunciando a
fundação do III Reich Alemão
(Império).
Partidos
políticos
foram
fechados, a pena de morte foi
estabelecida, a censura a
imprensa também. Os judeus
e outros grupos passariam a
ser perseguidos e mandados
para
os
campos
de
concentração.
Características gerais dos fascismos












Totalitarismo;
Ultranacionalismo;
Militarismo;
Massificação;
Negação da luta de classes;
Romantismo (negação da razão);
Antiliberalismo;
Partido único;
Intervenção econômica em prol
empresas nacionais;
Anticomunismo;
Expansionismo

das

Além do Fascismo italiano
e do Nazismo, outros
regimes semelhantes
surgiram, como o
Salazarismo em Portugal e
o Franquismo na Espanha.
O Brasil chegou a ter um
grupo político que muito
se assemelhava aos
fascismos europeus: a
Ação Integralista
Brasileira.

Guerra Civil Espanhola e o Ensaio Militar Nazista
Em 1936, iniciou a Guerra Civil Espanhola, opondo os Republicanos da Frente
Popular (que havia vencido as eleições) e os falangistas (oposição fascista),
liderados pelo General Franco, que desejavam derrubar o governo, de tendências
de esquerda (comunistas, socialistas, etc.). Quando estouraram rebeliões contra o
governo em várias guarnições militares, a população foi as ruas para defender a
democracia, iniciava a Guerra Civil Espanhola.
Itália e Alemanha, governadas por Mussolini e Hitler, respectivamente, deram
apoio ao General Franco, com armas, alimentos, assessores militares e tropas. Os
Republicanos, por sua vez, receberam pardas ajudas. Formaram-se as Brigadas
Internacionais, compostas por voluntários (intelectuais, operários, etc.) que iam
para a Espanha para enfrentar os fascistas. Não adiantou, foi um massacre a favor
dos Fascistas. Franco tomou o poder na Espanha.

Página 2
com Prof. Bussunda

IMAGEM: Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937 por ocasião da
Exposição Internacional de Paris. Foi exposto no pavilhão da República Espanhola.
Medindo 350 por 782 cm, esta tela pintada a óleo é normalmente tratada como
representativa do bombardeio sofrido pela cidade espanhola de Guernica em 26
de abril de 1937 por aviões alemães, apoiando o ditador Francisco Franco.
Atualmente está no Centro Nacional de Arte Rainha Sofia, em Madrid. (Fonte:
wikipedia)

TESTES
1. (Enem 2011) Os três tipos de poder representam três diversos tipos de
motivações: no poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na
sacralidade da pessoa do soberano; no poder racional, o motivo da obediência
deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no poder
carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe.
BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra,
1999 (adaptado).

O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos
históricos distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada
predominantemente ao poder carismático:
a) República Federalista Norte-Americana.
b) República Fascista Italiana no século XX.
c) Monarquia Teocrática do Egito Antigo.
d) Monarquia Absoluta Francesa no século XVII.
e) Monarquia Constitucional Brasileira no século XIX.
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2. (ENEM 2008) Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiroministro inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política:
―Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado, que
alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França
pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da
destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de
prosseguir com a política por vezes chamada de ‗apaziguamento europeu‘, e
Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população
alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa, e que
não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães.ǁ
Internet: <www.johndclare.net> (com adaptações).

Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no
texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que
a) Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa além da região
dos Sudetos.
b) a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a
Tchecoslováquia.
c) o rompimento desse compromisso inspirou a política de ‗apaziguamento
europeu‘.
d) a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição
assumida pelas potências aliadas.

3. (ENEM 2002) O autor da tira utilizou os princípios de composição de um
conhecido movimento artístico para representar a necessidade de um mesmo
observador aprender a considerar, simultaneamente, diferentes pontos de vista.

Das obras reproduzidas, todas de autoria do pintor espanhol Pablo Picasso,
aquela em cuja composição foi adotado um procedimento semelhante é:
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4. (Enem 2013) As Brigadas Internacionais foram unidades de combatentes
formadas por voluntários de 53 nacionalidades dispostos a lutar em defesa da
República espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do
mundo — incluindo 40 brasileiros — tenham se incorporado a essas unidades.
Apesar de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram com membros
socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. -SOUZA, I. I. A Guerra
Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 (fragmento).

A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de
1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

crítica ao stalinismo.
combate ao fascismo.
rejeição ao federalismo.
apoio ao corporativismo.
adesão ao anarquismo.

5. (UFMG 2008) Leia este trecho:
“Camisas negras de Milão, camaradas operários! Há cinco anos, as colunas de um
templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia debaixo destas
ruínas? O fim de um período da história contemporânea, o fim da economia liberal
e capitalista [...] Diante deste declínio constatado e irrevogável, duas soluções
aparecem: a primeira seria estatizar toda a economia da Nação. Afastamo-la, pois
não queremos multiplicar por dez o número dos funcionários do Estado. Outra
impõe-se pela lógica: é o corporativismo englobando os elementos produtores da
Nação e, quando digo produtores, não me refiro somente aos industriais mas
também aos operários. O fascismo estabeleceu a igualdade de todos diante do
trabalho. A diferença existe somente na escala das diversas responsabilidades. [...]
O Estado deve resolver o problema da repartição de maneira que não mais seja
visto o fato paradoxal e cruel da miséria no meio da opulência.”
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(Discurso de Mussolini dirigido aos operários milaneses, em 7 de outubro de 1934. In: MATTOSO,
Kátia M. de Queirós. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea (1789-1963).
São Paulo: Hucitec: Edusp, 1977. p. 175-177.)

A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é
INCORRETO afirmar que o fascismo italiano:
a) era anticapitalista e se propunha instalar uma nova ordem social coletivista,
sem classes.
b) fazia uma defesa veemente do trabalho, destacando-o como elemento
unificador das forças sociais.
c) propunha a união do capital e do trabalho, mediada pelo Estado e baseada no
corporativismo.
d) se considerava criador de um tempo e de um homem novos, no que rivalizava
com o discurso socialista.

Gabarito: 1.b / 2.a / 3.e / 4.b / 5.a
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