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◼ Estados Unidos pós 1ª. Guerra Mundial –
grande potência econômica 

◼ Europa – destruição – crise

◼ Queda das exportações norte-americanas

◼ Superprodução de mercadorias

◼ Liberalismo econômico

◼ Especulação na Bolsa de Valores de Nova 
Iorque

◼ Baixos salários

◼ 50% da população americana vivia abaixo 
dos limites da pobreza

Crise de 1929 - Antecedentes



CONSEQUÊNCIAS

✓ FALÊNCIAS

✓ 85 MIL EMPRESAS FECHADAS

✓ 4 MIL BANCOS FECHADOS

✓ 12 MILHÕES DE DESEMPREGADOS

✓ FOME 

✓ MISÉRIA 

✓ POBREZA

✓ QUEDA NO PODER DE COMPRA DA 

POPULAÇÃO

✓ A CRISE SE INTERNACIONALIZOU



O NEW DEAL – A SOLUÇÃO

O presidente Franklin 
Delano Roosevelt 
propôs um plano de 
recuperação 
econômica:

 Elevar o índice de 
emprego na 
economia

 Expandir a massa 
salarial, estimulando o 
consumo

 Emissões  monetárias 
para financiar projetos 
que geravam empregos

 Grandes construções 
de obras públicas

 Crédito à indústria

 Seguro desemprego

 Aposentadoria

 FIM DO LIBERALISMO 
ECONÔMICO NOS EUA



A DOUTRINA FASCISTA

Os fascistas defendiam um governo forte

Surgiu na Itália – apoio de movimentos radicais, se espalhou por diversos

países

TOTALITARISMO

Os fascistas defendiam um governo totalitário – controle total da sociedade

Lema; “Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”

MILITARISMO

A guerra era uma forma de provar sua superioridade sobre os demais

povos

NACIONALISMO

A nação era a razão do cidadão existir. As bandeiras e os hinos eram

valorizados



CULTO À FORÇA FÍSICA 

Os fascistas pregavam o uso da força física em vez da razão

Foi criada uma lista de livros proibidos

CULTO AO LÍDER

O líder (Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália) se

apresentavam como infalíveis e como divindades, pregavam a

obediência cega



TOTALITARISMO
➢ Identificação entre Estado e partido - o partido 

deve controlar todos os aspectos da vida da 

sociedade.

➢ Legitimação através da História – Hitler falava de 

um “terceiro império” alemão (O Terceiro Reich) –

Mussolini incorporou símbolos do Império 

Romano (o fascio).

➢Ditadura política exercida pelo líder, com ênfase 

na educação e na propaganda.

➢Controle total sobre a vida da população –

Gestapo (Polícia secreta)



A PERSEGUIÇÃO AOS JUDEUS

Racismo e antissemitismo – Hitler acusava os judeus de

serem os responsáveis pelos problemas econômicos da

Alemanha.

Superioridade da raça ariana – doutrina que defende a

superioridade dos homens brancos, descendentes dos

arianos.

A população era estimulada e denunciar e entregar os judeus

para serem encaminhados aos campos de concentração.

Calcula-se que 6 milhões de judeus morreram nos campos

de concentração.



Um alerta contra o fascismo nos dias de hoje
Livro oportuno de Madeleine Albright mostra as semelhanças do
movimento autoritário de cem anos atrás com o populismo de hoje
e mostra preocupação com Trump
“Fascismo, um aviso”
Autora: Madeleine Albright, com Bill Woodward
Editora: Harper Collins

Páginas: 288

“A obra tem dois objetivos claros. O primeiro é esmiuçar as características
do movimento autoritário surgido no início do século 20 que forjou Benito
Mussolini, na Itália, e Adolf Hitler, com sua versão alemã, o nazismo. O
segundo é demarcar as diferenças, que são claras, do fascismo em relação
a outros movimentos políticos antidemocráticos recentes, como o
populismo.
Albright diz que só assim é possível conscientizar as pessoas para impedir
que as condições políticas, econômicas e sociais que levaram à ascensão
do fascismo se repitam. Essa possibilidade, segundo a autora, é real – daí o
alerta que dá título à obra. De forma incisiva, ela adverte que o atual
presidente americano Donald Trump tem sua parcela de culpa por essa
nova ameaça.”



Albright adverte que é um erro definir o fascismo como uma versão
avançada do populismo. Embora os dois movimentos guardem
semelhanças, a autora destaca diferenças fundamentais. O fascismo,
por exemplo, surge sempre como um movimento de massas, que exige
o apoio de praticamente todos os setores de uma sociedade, ricos e
pobres, a um líder carismático e autoritário que fará de tudo para
conquistar o poder e passar a ideia de que jamais erra.
[...]
Uma vez no poder, o líder fascista vai eliminar a democracia, perseguir
opositores e usar a violência para impor sua vontade. O papel do povo
é atender suas ordens e a do líder, governar sem contestação.
[...]
O mundo dos anos 1920 vivia um período de crise econômica,
desemprego em alta causado pelo avanço da Revolução Industrial e
vulnerabilidade social pós-Primeira Guerra, o que facilitou a ascensão
de líderes políticos radicais, como Mussolini e Hitler.
Albright também aponta o vazio atual do centro político em vários
países (incluindo nos EUA) como outro fator preocupante para o futuro
da democracia mundial, pois favorece a ascensão de líderes radicais
que desprezam a democracia. Com Trump, o risco é maior.
https://exame.abril.com.br/mundo/um-alerta-contra-o-fascismo-nos-
dias-de-hoje/
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