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Cap. 3 – Brasil: a construção da República 

REPÚBLICA VELHA (1889-1930) 

Os principais modelos de república propostos para o Brasil (liberal, positivista e florianista) e que disputaram 
entre si o poder do novo governo.  

Modelo Liberal – Defendia o federalismo e a menor interferência do Estado central, tendo como base o modelo norte-
americano. Buscava evitar uma participação significativa das camadas populares. Esse modelo era representado, 
principalmente, pelos grandes cafeicultores de São Paulo e será o modelo vitorioso, influenciando a Constituição de 1891. 
Modelo Positivista – Ligado, principalmente, ao exército, era baseado nas ideias do pensador Augusto Comte, que procurou 
explicar a sociedade de maneira exata. Esse pensamento se encaixava com as ideias militares porque valorizava o progresso 
e a disciplina. Defendia um governo centralizado (ditadura republicana) e a valorização científica, exigindo a separação entre 
Estado e Igreja.  

Modelo Florianista – Também chamado de jacobinista, era o modelo idealizado por parte da classe média e setores 
populares. Floriano Peixoto era visto pelos defensores desse modelo como o governante ideal, devido às medidas 
largamente populares (como a proteção à população na Revolta da Armada). A participação popular no governo foi a 
principal característica desse pensamento.  

 

As denominações “República da Espada” e “República Oligárquica” 

A historiografia tradicional costuma dividir a República Velha em dois períodos.  

 República da Espada (1889-1894): presença de militares na Presidência (Marechal Deodoro e Floriano Peixoto).  

 República Oligárquica ou do Café (1894-1930): controle direto do poder pelas grandes oligarquias (grupos) cafeeiras, 
por meio da Política do Café com Leite, da Política dos Governadores e do Coronelismo. 

 

As principais características do governo do Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891) 

 Presidiu o governo provisório de 1889 a 1891. Eleito, indiretamente, presidente em março de 1891, mas renunciou 
em novembro do mesmo ano.  

 Banimento da família real.  

 Naturalização de imigrantes.  

 Limitou a liberdade de imprensa.  

 Separação entre a Igreja e o Estado.  

 Implantação do casamento civil.  

 Implementação da política econômica do encilhamento.  

 Promulgação da Constituição de 1891.  

 Deodoro deu um golpe de Estado e fechou o Congresso, que tentava limitar as ações por meio da Lei de 
Responsabilidade. Essa medida provocou a primeira Revolta da Armada (1891), quando a Marinha ameaçou 
bombardear o Rio de Janeiro. Isolado, Deodoro renunciou.  

 

A política econômica de Rui Barbosa, “O Encilhamento” 

 Política implantada por Rui Barbosa, durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, que visava alcançar o 
desenvolvimento industrial por meio da emissão de papel-moeda, inclusive por bancos privados. A emissão 
desenfreada sem lastro (sem ter o equivalente do papel guardado em ouro) vai provocar uma intensa especulação 
com a criação de empresas fantasmas na bolsa de valores e elevada inflação, devido à circulação excessiva de dinheiro.  

 O nome “encilhamento” vem da corrida de cavalo e refere-se ao local onde ficavam reunidos apostadores e curiosos 
que especulavam e observavam os jóqueis apertarem (ato de encilhar) os cavalos instantes antes da corrida.  

 

A Constituição de 1891 

 Fez do Brasil uma república presidencialista federalista, tendo como base os Estados Unidos da América. 

 Três poderes independentes (Executivo, Legislativo, Judiciário), acabando com o Poder Moderador e outras 
instituições monárquicas, como o Senado Vitalício.  
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 Estabeleceu maior autonomia para os Estados (antes chamados de províncias), que, agora, poderiam ter as próprias 
constituições, desde que não contrariassem a Constituição Federal.  

 Voto universal masculino para maiores de 21 anos. Mulheres, padres e soldados não votavam. O voto era descoberto, 
ou seja, não secreto, o que facilitava a manipulação.  

 Consolidou a separação entre a Igreja e o Estado.  

 O governo de Floriano Peixoto (1891-1894) foi contraditório, inclusive considerado, por muitos, de caráter ilegal. A 
constituição defendia novas eleições presidenciais caso houvesse término do mandato antes de dois anos, o que havia 
ocorrido com a renúncia de Deodoro. Floriano, vice-presidente, argumentou que essa medida só seria válida se o 
presidente tivesse sido eleito por voto direto, e Deodoro havia sido eleito de forma indireta.  

 Governo forte e centralizador.  

 Estímulo à indústria, com abertura de linhas de crédito.  

 Enfrentou a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista no Sul.  

 Medidas populares, como redução de aluguéis, do preço da carne e da construção de moradias para os desabrigados 
da Revolta da Armada, fizeram com que Floriano se tornasse o símbolo dos republicanos mais radicais (jacobinos), 
que passariam a utilizar o nome “florianismo” para identificar os ideais desse grupo.  

 

As Revoltas da Armada 

 A Marinha brasileira, de tendências monarquistas, não estava de acordo com as medidas do Exército no início do 
período republicano; sentiu-se desprestigiada na República e mostrou descontentamento, por meio de duas 
importantes revoltas.  

 A Primeira Revolta da Armada, liderada por Custódio de Melo, ocorreu em novembro 1891, no Rio de Janeiro, e foi 
contra o fechamento do Congresso por Deodoro da Fonseca, exigindo sua renúncia e ameaçando bombardear a capital.  

 Contrária à posse de Floriano Peixoto, considerada ilegal, a Marinha, liderada por Saldanha da Gama e Custódio de 
Melo (desejoso do cargo de presidente), bombardearia o Rio de Janeiro na chamada Segunda Revolta da Armada, entre 
1893 e 1894. Derrotados, alguns oficiais ainda continuariam a luta contra o governo central, prestando ajuda na 
Revolução Federalista no Sul.  

 

A Revolução Federalista no Sul (1893-1895)  

 Conflito entre o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins, cujos defensores eram chamados de 
Maragatos, contra a forte centralização e perpetuação do poder por Júlio de Castilhos, presidente do Rio Grande do 
Sul e membro do Partido Republicano Riograndense. Os defensores de Castilho eram chamados de Pica-Paus e 
simpatizantes do positivismo.  

 Os federalistas receberiam apoio da Marinha brasileira, que continuaria a Revolta da Armada pelo Sul do país, 
aumentando a gravidade da disputa. Floriano Peixoto, aliado de Júlio de Castilhos, enviaria tropas para retomar o 
controle da situação, obtendo fundamental vitória na cidade de Desterro, que passaria a se chamar Florianópolis. Os 
Maragatos seriam derrotados pelo Exército e pelos Pica-Paus em 1895.  

 

A política do Café com Leite 

 Política de controle de nível federal aplicada na República Oligárquica (1894-1930) pelas poderosas oligarquias de 
São Paulo e Minas Gerais. Essas oligarquias escolheriam o presidente da República alternadamente. Como esses 
poderosos tinham o controle das eleições por meio das fraudes e do Coronelismo, os candidatos escolhidos teriam, 
praticamente, vitória certa.  

 Apenas em dois momentos houve a quebra da Política do Café com Leite. Em 1910, com a eleição do militar Hermes 
da Fonseca, que praticaria a Política das Salvações contra as oligarquias que estavam no poder, e em 1929, quando a 
oligarquia paulista desrespeitou a vez de Minas Gerais de escolher o candidato devido à grande crise capitalista. No 
entanto, seria um erro grave reduzirmos a política brasileira do período a apenas articulações entre esses dois estados.  

 

A Política dos Governadores 

 Política de controle de nível federal e estadual, aplicada na República Oligárquica (1894-1930). Implantada, 
inicialmente, pelo presidente Campos Salles (1898-1902) e chamada por ele de Política dos Estados. É uma prática de 
troca de favores entre o presidente e os governadores estaduais. Em troca de apoio no Congresso, o presidente da 
República evitaria intervir no poder das fortes oligarquias regionais, controladoras dos governos estaduais. Salles 
havia adquirido um volumoso empréstimo internacional (funding-loan) e precisava de aliados.  

 

O Coronelismo e suas permanências 

 Política de controle de nível local aplicada na República Oligárquica (1894-1930) e que, até hoje, influencia os rumos 
políticos nacionais. O coronel detém o poder local de uma zona rural e, por meio da manipulação eleitoral, consegue 
eleger seus aliados, utilizando a troca de favores e pressionando a população com o chamado voto de cabresto. Os 
eleitores controlados pelo coronel formavam o "curral eleitoral" e era comum a briga entre poderosas famílias de 
coronéis pelo poder.  
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 Há uma íntima ligação entre o Coronelismo e a Política dos Governadores. O Coronelismo marca presença no Brasil 
até hoje, principalmente em locais interioranos, mesmo com o advento do voto secreto.  

 

O Convênio de Taubaté (1906) e suas principais consequências  

 Ocorrido em 1906, reuniu representantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o objetivo de valorizar o 
café, que estava em crise, provocada, principalmente, pela superprodução.  

 A principal consequência foi a intervenção do governo federal, que agiu comprando o excedente da produção a preço 
fixo, visando manter os preços estáveis. O café estocado pelo governo nessas compras seria destruído. 

 

Guerra de Canudos (1896-1897) 

 Movimento messiânico liderado pelo beato Antônio Conselheiro.  

 A crença em eventos milagrosos, que trariam uma nova era, é chamada de messianismo, por analogia ao anúncio 
bíblico da vinda de um messias, um salvador (pregava o retorno de D. Sebastião, rei de Portugal morto em 1578, após 
liderar uma cruzada contra os árabes no norte da África). 

 Rotulado de monarquista. 

 Criticava o Estado laico e os novos impostos municipais. 

 Tido por alguns historiadores como um movimento de luta social pela terra.  

 Estabelecimento do Arraial de Canudos no interior da Bahia. 

 Comunidade autossuficiente.  

 Exploração coletiva da terra (milho, feijão, mandioca, batata, cana e criavam cabras).  

 Intimidava os latifundiários (perda da mão de obra barata e diminuição dos currais eleitorais) e o clero local 
(afastamento dos fiéis).  

 Depois de três expedições fracassadas, o Arraial foi arrasado por uma quarta expedição militar, formada por, 
aproximadamente, quatorze mil homens e comandada pelo general Artur Oscar. 

 

Revolta da Vacina (1904) 

 Falta de planejamento urbano na cidade do Rio de Janeiro. 

 Falta de esgoto, água encanada, coleta precária de lixo e falta de moradia adequada (cortiços superpovoados) faziam 
da cidade um foco de doenças (febre amarela, peste bubônica, varíola, tuberculose, malária, tifo, cólera etc.).  

 Tentando fugir do apelido de “soneca”, o presidente Rodrigues Alves estabeleceu como meta do mandato a 
modernização e o saneamento da capital do Brasil (a exemplo de Paris no séc. XIX).  

o A reforma urbana incluía, também, uma série de leis proibindo, por exemplo, ordenhar vacas na rua, 
mendigar, cuspir no bonde e acumular lixo no quintal. 

 Oswaldo Cruz foi nomeado diretor de saúde. 

o Plenos poderes para enfrentar as epidemias. 

o Brigadas mata-mosquitos. 

o O governo começou a comprar ratos mortos pelo povo. 

 Criou-se o cargo de comprador de ratos e pagava-se 300 mil réis por animal.  

o Lei da vacina obrigatória (1904) 

 O governo passou a exigir atestado de vacinação para viagem, casamento, alistamento militar, 
matrícula em escolas públicas, hospedagem em hotéis, admissão em emprego público etc.  

 Remodelação da cidade para a abertura de avenidas e de construção de esgotos. 

 Demolição de cortiços e desapropriação de casas e prédios fora dos padrões exigidos pelo governo. 

 A vacina simbolizava o autoritarismo da República.  

o Políticos oposicionistas tentaram aproveitar a desordem para derrubar o governo. Estimularam um 
levante dos cadetes da Escola Militar, mas eles se renderam depois que a Marinha bombardeou o edifício 
da escola.  

 Rodrigues Alves decretou Estado de Sítio e revogou a obrigatoriedade da vacinação. A rebelião foi contida e deixou 30 
mortos e 110 feridos. 

 Deportação de alguns envolvidos na Revolta para o Acre.  

 

Organização Operária brasileira 

 Surgimento dos bairros operários em várias cidades brasileiras. 

o Maioria de imigrantes estrangeiros. 

o Forte politização, influenciada pelas ideias socialistas e anarquistas. 
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 Os operários tinham uma situação precária de vida. 

o Baixos salários, longas e estafantes jornadas de trabalho e inexistência de benefícios (férias, descanso 
semanal e aposentadoria). 

o Trabalho infantil. 

 Ambiente de trabalho insalubre. 

o Os trabalhadores não tinham direito a tratamento médico, não tinham seguro acidente de trabalho nem 
qualquer outro auxílio dos empregadores.  

o Ventilação e iluminação insuficientes. 

o Excesso de pó e poluição industrial. 

o Espaço inadequado entre as máquinas.  

o Ausência de vestiários e banheiros separados para as mulheres. 

 Formação das primeiras organizações operárias. 

o Lutar por melhores condições de trabalho, como jornada de trabalho de oito horas, descanso semanal 
remunerado, proibição do trabalho infantil e aumento de salários. 

o Criação de partidos socialistas.  

o Anarcosindicalismo (doutrina que destacava o sindicato como base para a implantação da sociedade 
anarquista.). 

 Greve de 1917. 

o Foi iniciada por anarquistas que trabalhavam em fábricas têxteis da Mooca, do Ipiranga e se estendeu 
para outros segmentos fabris.  

o A paralisação foi violentamente reprimida pela polícia, houve invasão de sindicatos e residências, e o 
anarquista José Martinez foi assassinado pela polícia.  

o Embora o movimento tenha fracassado, aconteceram algumas conquistas importantes, como aumento de 
20% no salário dos trabalhadores e promessa de fiscalização das instalações fabris e do trabalho de 
mulheres e crianças.  

 

Revolta da Chibata (1910) 

 Em 1904, a Marinha de Guerra brasileira se modernizou e comprou novos navios de guerra, porém manteve um 
regimento disciplinar antiquado.  

 Os marinheiros eram submetidos a trabalhos excessivos e recebiam alimentação insuficiente; os soldos eram muito 
baixos e sofriam castigos físicos, entre eles, a chibata. 

o Punir os trabalhadores com castigos físicos era comum no Brasil. As maiores vítimas eram os negros e os 
mulatos, sobre os quais ainda pesava a mentalidade escravista. 

 Durante o treinamento na Inglaterra, para o manejo dos novos navios, os marinheiros brasileiros puderam comparar 
as suas condições de trabalho com a dos marinheiros de outros países. 

 No dia 22 de novembro de 1910, diante da tortura sofrida por um colega, os marinheiros do encouraçado Minas Gerais 
se revoltaram.  

 Os revoltosos enviaram uma mensagem para o então presidente Hermes da Fonseca, em que exigiam o fim dos 
castigos físicos, a anistia para os revoltosos e melhores condições de trabalho (comida e salário). 

 Depois de quatro dias de negociação, o presidente aceitou as reivindicações e os rebeldes depuseram as armas. 

 O governo federal descumpriu a parte do acordo e desconsiderou a anistia aos revoltosos. 

o Os rebeldes foram presos, expulsos ou deportados para a Amazônia.  

 Apesar do desfecho desfavorável, a revolta conseguiu acabar com os castigos físicos e melhoraram as condições de 
trabalho dos marinheiros.  

 

Guerra do Contestado (1912-1916) 

 Envolveu uma vasta área entre o Paraná e Santa Catarina, conhecida como Contestado, por ser disputada pelos dois 
Estados. 

o Área concedida à empresa estadunidense Brazil Railway Company, para a construção de parte da ferrovia 
que ligava Porto Alegre a São Paulo. 

o Expulsão de indígenas e camponeses que moravam na região. 

o Formação de uma massa de desterrados (excluídos em nome da modernização). 

o Após a conclusão das obras, a empresa Southern Brazil Lumber &Colonization decidiu explorar a madeira 
da região e demitiu boa parte dos operários (8 mil trabalhadores). 

o Ambas as empresas pertenciam ao norte-americano Percival Farquhar.  

o Expulsão de agricultores locais e proprietários.  
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 Em 1912, os prejudicados pela empresa estadunidense se uniram a um líder messiânico, o beato José Maria.  

o José Maria se dizia escolhido por Deus para construir, na Terra, a monarquia celeste. 

o A crítica à República feita em Canudos e no Contestado mostra que, para a população pobre, a mudança 
de regime não trouxe nenhuma melhoria; ao contrário, até gerou mais dificuldades e misérias, como 
resultado do fortalecimento do poder dos coronéis.  

 Assim como Canudos, a Guerra do Contestado é um movimento messiânico. E, temendo um episódio parecido com 
Canudos, o governo federal enviou tropas para expulsar os sertanejos. 

 José Maria morreu no confronto, porém os seguidores dele continuaram mobilizados e gerando diversas batalhas, até 
serem definitivamente derrotados pelas tropas do governo. 

o Em setembro de 1914, lutavam, no Contestado, 7 mil soldados do Exército (80% de todo o Exército 
nacional).  

o Em outubro de 1916, os governos de Santa Catarina e do Paraná assinaram um acordo de limites, que pôs 
fim ao Contestado.  

 

Cangaço (1877-1938) 

 O Cangaço, surgido na época do Império, difundiu-se com a grande seca de 1877. 

 O cangaceiro era o homem do povo que se tornou fora da lei como forma de vingança por ofensa, desonra ou injustiça 
cometida por fazendeiros ou policiais contra ele ou a família.  

 Por assaltarem, de preferência, os ricos e as autoridades, e, algumas vezes, darem aos pobres parte do que roubavam, 
os cangaceiros eram vistos pelo povo como “justiceiros” e heróis.  

 Pela origem, pela atitude e pelo objetivo de luta, os cangaceiros se tornaram bandidos sociais.  

   

Cap. 4 – Crises e Totalitarismo 

Os loucos anos 20 

 Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana se desenvolveu muito. 

o Exportações agrícolas e industriais. 

o Abertura de créditos aos aliados. 

 EUA se tornou o maior credor do mundo. 

o Tomada de mercados latino-americanos que, antes, eram dominados por empresas inglesas. 

o Em 1929, os EUA eram responsáveis por 42% da produção industrial do mundo. 

 O período entre guerras foi marcado pelo fortalecimento do trabalhador e dos sindicatos, o que levou ao aumento dos 
custos de produção.  

 Crise econômica de 1919 a 1921. 

o Estagnação da produção e piora dos índices econômicos levaram à ascensão política dos republicanos 
(Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover). 

o Xenofobia (a classe média culpou os imigrantes pela crise). 

o Fortalecimento da Ku Klux Klan. 

o Diminuição da imigração. 

o Lei Seca (17/1/1920). 

o Greves e manifestações levaram à perseguição dos subversivos. 

 Execução de Nicolas Sacco e Bartolomeo Vanzetti. 

 A Primeira Guerra Mundial devastou o Velho Mundo. 

 Colapso da economia alemã após a 1ª Guerra Mundial. 

o Desvalorização da moeda alemã. 

o Desaparecimento das poupanças privadas. 

o Endividamento alemão. 

 Maneira de manter a Alemanha fraca e controlada. 

 França e Inglaterra queriam cobrir os custos da guerra. 

• Grã-Bretanha devia ½ do PIB para os EUA. 

• França devia 2/3 do PIB para os EUA. 

 Os EUA queriam que a Alemanha pagasse a dívida de acordo com a própria capacidade.  

 Plano Dawes (1924): fixou uma quantia para pagamento anual da dívida. 

 Plano Young (1929): o pagamento anual da dívida alemã foi dividido em duas partes: 1/3 do 
pagamento era incondicional e 2/3 do pagamento eram prorrogáveis e poderiam ser financiados 
por um consórcio de bancos, coordenado pela instituição financeira JP Morgan. 
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 Diferentemente da crescente globalização econômica anterior à “Era da Catástrofe” (1914-1945), no período entre as 
guerras mundiais, os EUA apresentaram uma diminuição nesse processo. 

 Década de prosperidade (os loucos anos 20). 

o Redução do fluxo internacional de capital. 

o EUA possuía uma economia praticamente autossuficiente.  

o Os republicanos propunham um forte isolacionismo do país, baseados na Doutrina Monroe, e a volta do 
liberalismo econômico.  

o Recusaram-se a participar da Liga das Nações. 

o Aumento dos empregos. 

o American Way of Life. 

o Normalismo (1924-1929). 

 Presidente Calvin Coolidge. 

 Retorno do crescimento global, apesar da queda dos preços dos produtos primários (capacidade 
de produção > demanda) e do crescimento do desemprego na Europa Ocidental.  

 Oferta de crédito fácil estimulou o consumo da sociedade norte-americana. 

 
 

A Crise de 1929 

 Desequilíbrio na economia internacional. 

o Assimetria do desenvolvimento dos EUA e o resto do mundo. 

o O desequilíbrio no desenvolvimento econômico não gerou demanda suficiente para absorver a produção 
norte-americana. 

 Desigualdade social limitava o consumo interno de produtos.  

 Queda dos preços dos produtos primários (café, borracha etc.). 

o Superprodução agrícola.  

o Prejuízo para os produtores agrícolas, que se endividaram com os bancos. 

 Muitos deles acreditavam que a solução para a crise agrícola estava na continuidade da produção, 
por isso vários fazendeiros hipotecaram as terras.  

 No início da década de 1930, o Brasil foi obrigado a queimar café para tentar diminuir a queda 
dos preços do produto no mercado internacional. 

 Aumento do desemprego. 

o Desespero entre os populares.  

o Não havia previdência pública.  

 Especulação financeira.  

o Euforia na compra de ações. 

o Oscilação do valor dos papéis na Bolsa de Valores. 

o As pessoas venderam, maciçamente, os títulos, o que causou a quebra da Bolsa de Valores.    

o Endividamento da população. 

o Bancos pequenos com dívidas não saldadas (falência). 

 Crise da economia liberal. 

o Aumento do protecionismo econômico.  

o Agricultura norte-americana subsidiada pelo Estado. 

o Ascensão de governos intervencionistas pelo mundo capitalista.  

o Políticas públicas que priorizavam o social. 

o New Deal.  

o Keynesianismo. 

 Conjunto das teorias e medidas propostas pelo economista britânico John Maynard Keynes 
(1883-1946) e seus seguidores, que defendiam, dentro dos parâmetros do mercado livre 
capitalista, a necessidade de uma forte intervenção econômica do Estado, com o objetivo 
principal de garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação. 

 As demandas de consumo devem ser geradas pela renda do trabalhador.  

 O pleno emprego estimula a economia. 

 O desemprego em massa é socialmente explosivo.  

 Welfare State.  
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 Esquema:  

Investimentos do Estado (rodovias, barragens) pelo déficit orçamentário  Criação de empregos  Aumento da 
demanda e do mercado consumidor  Aumento da produção  Aumento dos impostos  Aumento da arrecadação 
 Equilíbrio orçamentário  Investimentos do Estado (rodovias, barragens) . 

 

o Instalação de modernos sistemas previdenciários. 

 Lei de Seguridade Social de 1935 (EUA). 

o Necessidade de economias e sociedades planejadas. 

 Bélgica, Noruega, Grã-Bretanha, Alemanha etc. 

 

AS ORIGENS DO TOTALITARISMO 

O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou um partido político sobre 
uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou o partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da 
vida privada, por meio de um governo abertamente autoritário.  

O totalitarismo também é marcado pela forte presença de um militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do 
regime, com o objetivo de promover sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Os regimes 
totalitários utilizam-se do terror como arma política para conter e perseguir seus opositores políticos, e a propaganda 
política é usada de maneira consistente, para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses 
regimes. 

O totalitarismo foi um sistema político que esteve no auge durante as décadas de 1920 e 1930. Seu surgimento 
aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores como um reflexo causado por toda a 
destruição causada por esse conflito. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força como solução política para as crises 
que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo adeptos mundo afora.  

A ascensão do autoritarismo marcou a queda dos valores do liberalismo, que são definidos, da seguinte maneira, pelo 
historiador Eric Hobsbawm: 

 
Esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto; o compromisso com um governo constitucional com ou sob 

governos e assembleias representativas livremente eleitos, que garantissem o domínio da lei; e um conjunto aceito de direitos e liberdades dos 

cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, publicação e reunião. 

 

O termo “totalitarismo” surgiu durante a década de 1920 para referir-se ao fascismo italiano. Esse sistema político, 
inclusive, surgiu com o próprio fascismo italiano, regime que alcançou o poder na Itália, em 1922, quando Mussolini tornou-
se primeiro-ministro do país. Ao longo da década de 1920, a tendência política mundial pendia para o autoritarismo, e o 
totalitarismo ganhou considerável força após a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. 

O consenso entre os historiadores determina que as características básicas do totalitarismo se inspiram em três 
regimes: fascismo, nazismo e stalinismo. Existe um intenso debate entre esses profissionais sobre se outros regimes, como 
o Khmer Vermelho, no Camboja, e o atual regime norte-coreano, encaixam-se dentro do conceito de totalitarismo. Apesar 
desse debate, levaremos em consideração apenas o nazismo, o fascismo e o stalinismo. 

 

As características básicas do totalitarismo 

Culto ao líder: os três regimes possuíam um forte culto ao líder, e a imagem dele era espalhada em todos os locais possíveis, 
como escolas, por exemplo. 

Unipartidarismo: todos os totalitarismos suprimiam a existência dos partidos, e somente o partido do governo tinha a 
permissão de funcionar. 

Doutrinação: a população dos regimes totalitários era alvo de intensa doutrinação, que se iniciava com o Ensino Infantil. 
Essa doutrinação visava propagar a ideologia do governo. 

Centralização do poder: o poder político no totalitarismo é centralizado no líder e/ou no partido. 

Uso do terror: o terror era uma arma dos regimes totalitários para amedrontar os opositores e perseguir grupos 
enxergados como “inimigos do Estado”. 

Censura: era uma prática comum a jornais e à população em geral. Regimes totalitários não aceitavam críticas, denúncias e 
não aturavam a existência de uma oposição. 

Militarização: exaltação do Exército e militarização da sociedade. 

Criação de inimigos internos e/ou externos: esse mecanismo era utilizado como distração ou justificativa para explicar 
as ações e o autoritarismo do regime. 

Nacionalismo exacerbado: o nacionalismo, no totalitarismo, assumia um viés extremista que pregava a exclusão e a 
perseguição de outros povos ou etnias. 
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O FASCISMO ITALIANO 

A crise socioeconômica da Itália tornou-se particularmente grave a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. Embora 
tivesse terminado a guerra do lado dos vencedores, a Itália não recebeu as recompensas territoriais prometidas pelos países 
vitoriosos. Restou-lhe apenas o saldo doloroso da guerra: setecentos mil mortos, quinhentos mil feridos e dívidas enormes 
contraídas com os EUA e a Inglaterra. O aumento da inflação, do desemprego e da fome foi um dos graves problemas que 
abalavam a economia italiana, afetando, sobretudo, a massa dos operários e dos camponeses. Cresciam o clima de 
insatisfação social e o número de greves. Ampliava-se a força dos órgãos políticos de oposição, como o Partido Socialista 
Italiano, que procurava atuar como porta-voz das reivindicações do proletariado. A monarquia parlamentar, conduzida pelo 
rei Vitor Emanuel III, tolerava as crescentes manifestações dos setores populares, sendo incapaz de atender suas 
reivindicações, devido aos compromissos com as classes dominantes. A alta burguesia italiana e as classes médias 
conservadoras, por sua vez, mostravam-se apavoradas com a crescente movimentação social dos trabalhadores. Por isso, 
passaram a ver com bons olhos a linha política do Partido Nacional Fascista, fundado em 1921, por Benito Mussolini. 

 

A Ascensão de Mussolini 

Mussolini, antes, pertencera ao Partido Socialista Italiano. Foi expulso devido às posições oportunistas e antipacifistas 
nos anos da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, Mussolini fundou uma organização composta, principalmente, por ex-
combatentes e desempregados, denominados fascio di combattimento (esquadrões de combate), que contou com o 
financiamento de alguns industriais. Utilizando métodos violentos e inescrupulosos contra seus opositores, esses 
esquadrões desenvolveram-se, transformando-se, em 1921, no Partido Nacional Fascista. Desde maio de 1921, os fascistas 
já haviam conseguido eleger 35 deputados para o Parlamento italiano, liderados por Mussolini. Protestando contra a 
crescente violência fascista, os partidos de inspiração marxista convocaram, em agosto de 1922, uma greve geral dos 
trabalhadores. Os fascistas exigiram que o governo acabasse com a greve e restabelecesse a ordem, que interessava às 
classes dominantes. Imponente para controlar a situação, o governo abriu espaço para a ação violenta dos fascistas, que 
dissolveram o movimento grevista, espancando, raptando ou assassinando os líderes sindicais e socialistas. Decidido a 
conquistar o poder, Mussolini organizou, em 28 de outubro de 1922, a Marcha sobre Roma, promovendo uma passeata de 
cerca de 50 mil fascistas na capital italiana. Pressionado, o rei Vítor Emanuel III encarregou Mussolini de formar um novo 
governo, em 28 de outubro de 1922. 

 

Corporativismo Italiano 

A ideia de organizar o poder em termos de corporações está ligada à necessidade do Estado em controlá-las e gerir seus 
interesses de forma que se tornem convergentes. Não por acaso, foi no regime fascista da Itália, comandado por Benito 
Mussolini, que essas ideias ganharam uma força e uma interpretação única como um sistema oficial do governo. Durante 
esse período, o poder legislativo foi transferido para as corporações profissionais, nas quais a participação política era 
concedida para alguns indivíduos selecionados. O discurso fascista italiano pregava a unidade e a colaboração entre essas 
corporações como forma de eliminar os conflitos da luta de classes e manter todos os setores subordinados ao Estado. 

 

O Governo de Mussolini pode ser dividido em duas grandes fases 

I. Consolidação do Fascismo (1922-1924) – Mussolini procurou realizar um governo de conciliação nacional, marcado 
pelo nacionalismo extremado, e pelo capitalismo. Paralelamente, fortaleceu as organizações fascistas com a fundação de 
milícias, que promoveram uma série de atentados terroristas contra os partidos de oposição. Em 1924, Mussolini 
decretou uma série de leis que fortalecia os poderes do governo. 

II. Ditadura Fascista (1925-1939) – Mussolini implantou a ditadura fascista na Itália, decretando uma série de leis de 
exceção que ampliavam os poderes do primeiro-ministro do governo. Os sindicatos dos trabalhadores passaram a ser 
controlados pelo Estado por meio do sistema corporativista. Foi criado um tribunal especial para julgar crimes 
considerados ofensivos à segurança do Estado. Inúmeros jornais foram fechados, os partidos de oposição foram 
dissolvidos, milhares de pessoas foram presas e outras tantas foram expulsas do país. A Ovra, polícia secreta fascista, 
perseguiu, torturou e assassinou opositores. Posteriormente, Mussolini fez com que a Itália superasse os efeitos da Crise 
de 1929 e procurou empenhar-se em fazer da Itália uma grande potência capitalista mundial. Para isso, resolveu a 
Questão Romana, com a assinatura do Tratado de Latrão, em 1929; promoveu a expansão colonial do país, com a 
conquista da Etiópia, em 1936, e a anexação da Albânia, em 1939, e o revigoramento industrial, principalmente no setor 
bélico. Controlando, de fato, a chefia suprema do Estado, Mussolini tornou-se conhecido como o Duce, que significa, em 
italiano, “aquele que dirige”. 

 

O NAZISMO ALEMÃO 

Terminada a Primeira Guerra Mundial, instaurou-se, na Alemanha, a República de Weimar, tendo como sistema de 
governo o modelo parlamentarista democrático. O presidente da República, eleito pelo voto direto, nomeava um chanceler 
(função equivalente a primeiro-ministro). Quanto ao poder Legislativo, era constituído por um Parlamento (Reichstag), 
composto por deputados eleitos pelo voto.  

O governo republicano alemão enfrentava uma série de dificuldades para superar os problemas sociais e econômicos 
gerados pela guerra. O Tratado de Versalhes impunha à Alemanha uma série de obrigações extremamente duras, que 
incluíam a perda do território e dívidas a serem pagas aos países vencedores, principalmente França e Inglaterra. Mesmo 
retomando o desenvolvimento industrial, o país sofria com o elevado índice de desemprego e as altíssimas taxas 
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inflacionárias, que faziam multiplicar os protestos contra o governo e as greves dos trabalhadores. Entusiasmados com o 
exemplo da Revolução Russa, importantes setores do operariado alemão protestavam contra a exploração capitalista, em 
movimentos organizados pelo Partido Social Democrata (SPD) e pelo Partido Comunista Alemão (KPD). Em 1919, por meio 
da Liga Espartaquista, houve, na Alemanha, a insurreição do proletariado contra o regime capitalista. O movimento foi 
violentamente reprimido pelas forças governamentais e muitos líderes foram assassinados. Nesse sentido, de forma 
semelhante ao processo ocorrido na Itália, a burguesia alemã temia a expansão do movimento socialista e passou a fornecer 
apoio a um pequeno partido, profundamente antidemocrático, liderado por Adolf Hitler. 

 

A Ascensão de Hitler 

Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler foi condecorado com a Cruz de Ferro, importante medalha atribuída como 
recompensa por mérito militar. Em 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que, em 1920, esse partido passou 
a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Pouco tempo depois, em julho de 1921, Hitler tornou-
se chefe absoluto desse partido. Com as letras iniciais do nome do partido, foi formada a sigla NAZI, de onde deriva o termo 
“nazismo”. Em 1923, Hitler tentou organizar uma rebelião contra o governo alemão, mas o movimento insurrecional foi 
imediatamente reprimido pelas forças governamentais. Condenado à prisão, Hitler escreveu, durante o tempo em que 
permaneceu preso, parte do livro Mein Kampf (minha luta), obra que se tornaria o livro sagrado do nazismo. Em 1940, a 
venda do livro já atingia seis milhões de exemplares. Oito meses depois de sua condenação, Hitler foi colocado em liberdade, 
dedicando total atenção ao crescimento e à estruturação do Partido Nazista. O nazismo foi difundido por meio do talento 
oratório de Hitler, das publicações do partido e do uso de meios espetaculares para influenciar a opinião pública, como os 
grandes desfiles militares e a adoção de um conjunto de ritos pomposos, que manifestavam noções de ordem, firmeza, 
disciplina e força. Em 1925, Von Hindenburg foi eleito presidente da República de Weimar, mas não conseguiu realizar a 
estabilização política do país e superar as dificuldades econômicas. A grave crise do capitalismo de 1929 veio arruinar, ainda 
mais, a situação alemã, colaborando para que os nazistas, nas eleições de 1932, conquistassem a vitória no Parlamento 
alemão. A alta burguesia, composta por grandes industriais e banqueiros, pressionou o presidente Hindenburg a convidar 
Adolf Hitler para o cargo de chanceler. O Partido Nazista representava, para a burguesia, a solução para a crise do sistema 
capitalista. 

 

O Governo de Hitler 

Depois de assumir o cargo de chanceler, Hitler empenhou-se em fortalecer o poder alcançado. Os principais métodos 
utilizados pelo nazismo foram a violência brutal ou opressiva contra seus opositores, bem como a maciça propaganda junto 
às massas populares. Em 1933, Hitler decretou a suspensão de toda atividade política dos partidos marxistas e dos jornais 
socialistas. Ainda em 1933, depois de o Partido Nazista obter nova vitória nas eleições para o Parlamento, Hitler conseguiu 
que o presidente Hindenburg decretasse a dissolução do Parlamento alemão. Então, o poder Legislativo passou a ser 
exercido pelo Executivo. Promulgaram-se leis reestruturando a administração pública do Estado, com o objetivo de excluir 
da administração todos os funcionários que não fossem adeptos do nazismo. O uso da violência contra os inimigos do 
nazismo ficava a cargo, principalmente, da GESTAPO (polícia secreta do Estado). Houve, com isso, um severo controle sobre 
as instituições educacionais e sobre os meios de comunicação. 

Em dezembro de 1933, o Partido Nazista foi transformado no único partido do Estado Alemão. Em 1934, Hindenburg 
morreu e Hitler assumiu, também, a presidência do país. Exercendo total controle sobre a sociedade alemã, o governo 
ditatorial de Hitler dedicou-se à reabilitação econômica do país, estimulando o crescimento industrial e agrícola. Mereceu 
especial atenção à indústria de armamentos de guerra. Desrespeitando as proibições do Tratado de Versalhes, a Alemanha 
passou a se militarizar rapidamente. Tanto a França como a Inglaterra, acreditando que o grande inimigo da Alemanha era 
o socialismo implantado na URSS, não procuraram deter a expansão militar nazista. Pelo contrário, o mundo capitalista 
ocidental pensava em utilizar a Alemanha de Hitler como um meio de conter os movimentos socialistas que se espalhavam 
pela Europa. Assim, de certo modo, patrocinaram o crescimento de um “monstro” que, quando se sentiu fortalecido, voltou-
se contra os próprios patrocinadores. 

 


