
 

ALEMANHA 
Com o fim da Iª Guerra Mundial, a Alemanha vive anos de grande descontentamento face à 

Democracia e de uma forte crise económica, agravada com a Grande Depressão de 1929 

Ascensão do Partido Nazi 

VIOLÊNCIA: 
- SS (Secções de Segurança); 

- SA (Secções de Assalto). 

PROPAGANDA 

O Partido Nazi ganha as eleições para o Reichstag, em 1932 

e é chamado a formar governo em Janeiro de 1933 Construção do  

ESTADO TOTALITÁRIO NAZI 

Controlo da Oposição 
 
- Censura (Ministério 
da Propaganda); 
- Polícia Política 
(Gestapo); 
- S.S.  (Secções de 
Segurança); 
- Campos de 

Concentração.  

Controlo da Sociedade 
 

- Formação da 
Juventude (Juventude 
Hitleriana); 
- Controlo dos Operários 

(Frente de Trabalho). 

Politica Económica 
«Pão e trabalho» 

 
- Autarcia; 
- Fomento de Obras 
Públicas; 
- Política de 
Rearmamento. 
 

Racismo e Imperialismo 
 
- Arianismo;  
- Anti-semitismo; 
- Espaço Vital. 

Fig.1 Goebbels – Ministro da 

Propaganda 

Fig.3 – Congresso 
Nacional do Partido Nazi, 

em Nuremberga 

Fig.2 – Cartaz da 

Juventude Hitleriana 

Doc.2 – Educação da Juventude 
 
 Nas minhas escolas crescerá uma 
juventude que aterrorizará o mundo. Eu 
quero uma juventude brutal, impiedosa, 
impossível e cruel. A juventude deverá ser 
tudo isto, deverá suportar o sofrimento. 
Não existirá nela nem fraqueza nem 
sensibilidade. O brilho dos seus olhos será 
como o dos animais selvagens. 

 
H. Rauchschning, Hitler m’a dit, 1939 

(adapt.)   

Doc.1 – O Arianismo 
 
  Antes de mais, é para nós prioritário reconhecer a qualidade do 
sangue e efectuar uma selecção racial. Procedemos como um 
seleccionador de sementes, que procura extrair de uma planta de boa 
qualidade, entretanto cruzada e, por isso, destruída, uma espécie 
novamente pura (…). 
 Levamos a cabo a nossa escolha procurando aproximar-nos o 
mais possível do físico ideal do homem nórdico. Certas características 
como a estatura e um fácies conforme à norma racial desempenham um 
papel importante. 

Das Schwarze Korps (Jornal das SS), 1937 

 
Agrupamento de Escolas de Fronteira 
Escola Básica Integrada Frei Manuel Cardoso   

 

O TOTALITARISMO NAZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

9º ano 
 

Ficha de Apoio nº 11 



 

 
 
 

 

Doc.4 - Se os tubarões fossem homens 
 
Se os tubarões fossem homens, perguntou a filha de sua senhoria ao Sr. K., seriam eles mais amáveis para com os peixinhos? 
Certamente, respondeu o Sr. K., se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes 
pequenos, com todo o tipo de alimento, tanto animal como vegetal. (…) 
O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais 
belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente e que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo 
quando dissessem que cuidam da sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria assegurado se 
estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda a tendência baixa, materialista, egoísta e 
marxista e denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. 
Se os tubarões fossem homens naturalmente fariam guerras entre si, para conquistar gaiolas de outros peixinhos 
estrangeiros. Nessas guerras eles fariam lutar os seus peixinhos e ensinar-lhes-iam que há uma enorme diferença entre eles 
e os peixinhos dos outros tubarões. (…) 
 

Bertold Brecht 

Sobre o Nazismo, podes ainda ver… 
 

Cinema 
O Grande Ditador (Charles Chaplin, 1940) 
A Queda – As Últimas Horas de Hitler (Oliver 
Hirschbiegel, 2005) 
A Lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993) 
A Vida é Bela (Roberto Benigni, 2002)  
 

Literatura 
Frank, Anne – Diário de Anne Frank 
Schnabel, Ernst – No Rasto de Anne Frank 
Jungle, Traudl – Até ao Fim. Um relato verídico da 
secretária de Hitler 
 
 

elberg, 1993 

 
 
Nasceu em 1898, na cidade de Augsburg. Estreou a sua primeira peça 
em 1922. Em 1933, com a ascensão do Partido Nazi na Alemanha, 
Brecht vê-se obrigado a fugir, vivendo em vários países da Europa. 
Fixa-se nos E.U.A. em 1941 e regressa ao seu país apenas em 1948. 
Em Berlim, encena uma grande parte das suas peças que marcarão a 
história do teatro do século XX. Morre em 1956. 

 

Bertold Brecht  

Fig.4 - Cartaz de propaganda 
nazi  
“Hitler constrói, ajuda-o 
comprando produtos alemães” 

Fig.5 – Cartaz de propaganda anti- 
-semita 

“O Eterno Judeu” 

 
Doc.3 - Anti-Semitismo 

 
O programa é claro. Ei-lo: eliminação 
total, separação completa. (…) 
Não se pode esperar que um alemão 
viva sob o mesmo tecto que os judeus 
(…). Por consequência, os judeus 
devem ser expulsos das nossas casas e 
bairros e devem ser alojados em ruas 
e em casas onde vivam uns com os 
outros e onde tenham o menor 
contacto possível com os alemães. É 
preciso assinalá-los e tirar-lhes o 
direito de possuírem casas e imóveis 
na Alemanha (…). 
Uma vez que viva no isolamento 
completo, este povo de parasitas 
empobrecerá pois não pode nem quer 
trabalhar. Cairão todos na 
criminalidade conforme a disposição 
da sua raça. (…) 
Se tal acontecer, encontrar-nos-emos 
em face da dura necessidade de 
exterminar a escória judaica (…). O 
resultado será o desaparecimento 
efectivo e definitivo de judaísmo na 
Alemanha, a sua destruição total. 
 

Jornal nazi de 24 de Novembro de 

1938     


