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O totalitarismo fascista e nazista e a Guerra Civil 

Espanhola 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o objetivo de apresentar os regimes totalitários, o nazismo e o 

fascismo, caracterizando o processo de consolidação dos partidos políticos em seus respectivos 

países, Alemanha e Itália. Os estudantes também conhecerão as causas e consequências da Guerra 

Civil Espanhola, bem como os motivos da ascensão do movimento nazifascista na Espanha nos anos 

1930. As atividades didáticas envolvem a produção textual sobre o totalitarismo e o nazismo, assim 

como a análise documental da obra escrita por Hitler, Mein Kampf (Minha luta). Além disso, eles 

deverão interpretar dois cartazes (republicano e nacionalista) produzidos durante a Guerra Civil 

Espanhola e relacioná-los com o contexto histórico local e mundial. A interpretação de documentos é 

uma das bases para o conhecimento da História, permitindo que o estudante adote uma postura 

crítica e questionadora diante do documento e da própria realidade. É importante que o estudante 

conheça a origem do totalitarismo e compreenda seu impacto sobre diversas populações, assim 

como reconheça seus vestígios na atualidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e compreender o conceito de totalitarismo. 

• Identificar os fatores que possibilitaram a ascensão do nazifascismo. 

• Compreender como se deu a consolidação do fascismo na Itália e do nazismo na 
Alemanha. 

• Conhecer as causas e consequências da Guerra Civil Espanhola. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A emergência do fascismo e do 

nazismo 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e 
do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio 
(como o holocausto). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O nascimento do totalitarismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha e caneta.  

Materiais de referência:  

• Mein Kampf (Minha luta). Disponível em: < https://archive.org/details/meinkampf_minha_luta >.  

• Capa do livro Il Fascismo Scientifico. Disponível em: <www.library.wisc.edu/exhibits/wp-
content/uploads/sites/31/2015/03/FRY05-550.jpeg>.   

• Museu do Holocausto. Disponível em: <https://encyclopedia.ushmm.org/>.  

• Leis raciais italianas. Disponível em: <www.italyandtheholocaust.org/italian-racial-laws.aspx>.  

• Filme Noite dos cristais − Noite dos vidros quebrados – Documentário. Produzido pela Federação Israelita do Rio de 
Janeiro. Disponível em: <https://vimeo.com/43771195>. (Acessos em: 31 ago. 2018.) 

Inicie a aula realizando um diagnóstico sobre os conhecimentos dos estudantes em relação 

ao contexto mundial do pós-guerra. Pergunte quais foram os países vencedores e derrotados na 

Primeira Guerra Mundial. Espera-se que os estudantes reconheçam os blocos, afirmando que os 

Estados Unidos, a Inglaterra e a França venceram a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Alemanha, 

a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano foram os grandes derrotados no conflito. 

Explique que os países vencedores impuseram aos derrotados tratados que foram 

considerados humilhantes, como o de Versalhes, que retirou parte do território alemão e todas as 

suas colônias, limitou o contingente do exército alemão a 100 mil soldados, extinguiu a força aérea e 

a marinha de guerra e exigiu pesadas indenizações. A Itália, país que passou para o lado da Entente 

durante a Primeira Guerra, sentiu-se traída pelos vencedores, uma vez que não recebeu, após a 

guerra, os territórios que ambicionava. Pontue também que, no final da década de 1920, o mundo 

entrou em uma de suas maiores crises econômicas: a crise de 1929. No início da década de 1920 a 

economia dos Estados Unidos cresceu bastante, mas, com o tempo, os países europeus se 

recuperaram economicamente e diminuíram suas importações dos Estados Unidos, prejudicando a 

economia estadunidense. Além disso, o salário dos trabalhadores americanos não cresceu no mesmo 

ritmo da produção industrial. Dessa forma, em outubro de 1929, a Bolsa de Nova York “quebra”, 

devido a uma crise de superprodução e consequente queda nos valores das ações de empresas, 

dando início à chamada Crise de 1929. Afirme que é nesse contexto que surge o totalitarismo, tema 

que será estudado nesta aula.  

Em toda a Europa, após a Primeira Guerra Mundial, havia a descrença na democracia, uma 

vez que esta não evitou a trágica guerra. Com esse descrédito, movimentos de esquerda e direita 

ganhavam força no mundo, principalmente na Europa.  

Na Itália, após o final da Primeira Guerra Mundial, houve uma crise econômica que gerou 

inflação e desemprego. A crise desencadeou muitas manifestações e greves decorrentes do 

fortalecimento de partidos de esquerda. Diante disso, a elite italiana, temerária dos desdobramentos 

da Revolução Russa, apoiou a fundação, em 1919, do Fasci Italiani di Combatimento (Grupos de 

https://archive.org/details/meinkampf_minha_luta
http://www.library.wisc.edu/exhibits/wp-content/uploads/sites/31/2015/03/FRY05-550.jpeg
http://www.library.wisc.edu/exhibits/wp-content/uploads/sites/31/2015/03/FRY05-550.jpeg
https://encyclopedia.ushmm.org/
http://www.italyandtheholocaust.org/italian-racial-laws.aspx
https://vimeo.com/43771195
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Combate Italianos), o embrião do que seria o Partido Fascista Italiano. Ressalte que a reunião 

inaugural do partido contou com a participação de Benito Mussolini, ex-combatente da Primeira 

Guerra.  

Se possível, projete a imagem da capa do livro Il Fascismo Scientifico, que mostra um fascio 

(feixe), antigo símbolo utilizado pelo exército do Império Romano, onde cada graveto do feixe 

representava um soldado. Isoladamente, ele era fraco e se quebrava facilmente, mas a união dos 

frágeis gravetos em um feixe formava um todo forte e resistente, simbolizando o exército romano. O 

machado representava a autoridade do general do exército, que tinha o poder sobre a vida e a morte 

dos soldados. Esse símbolo deu nome ao Partido Fascista Italiano.  

Nas eleições de 1919, os fascistas não conseguiram eleger nenhum membro para o 

Parlamento, já que tiveram pouco mais de 4 mil votos frente aos mais de 300 mil eleitores italianos. 

Após as eleições, os conflitos envolvendo membros da esquerda e da direita cresceram na Itália. A 

adesão ao Partido Fascista cresceu progressivamente. Os membros do partido passaram a ser 

chamados de “Camisas Negras”, em função de suas vestimentas pretas.  

Em 30 de outubro de 1922, dezenas de milhares de Camisas Negras marcharam até Roma. O 

rei da Itália se sentiu pressionado e chamou Mussolini para compor seu governo; dessa forma, 

Mussolini e os fascistas chegaram ao poder italiano.  

Mussolini foi responsável por centralizar o poder em suas mãos e adequar o governo fascista 

a um regime totalitário, perseguindo e eliminando toda a oposição. Ou seja, impôs censura aos 

meios de comunicação, militarizou a sociedade, controlou a vida pública e privada dos cidadãos e 

iniciou uma política expansionista. Em 1938, foram aprovadas leis antissemitas por Mussolini. Estas 

leis proibiam a chegada de judeus nos territórios da Itália, expulsava judeus não italianos, tornava 

legal o confisco de propriedade judaica e os proibia de ingressar nas forças armadas, entre outras 

limitações.  

No caso da Alemanha, o Tratado de Versalhes foi considerado uma humilhação e, para boa 

parte da população, a derrota na Primeira Guerra não ocorreu no campo de batalha, mas nos 

acordos políticos firmados ao fim dela. Explique que nesse contexto foi criado, em 1922, o Partido 

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, fruto da contração 

da palavra “nationalsozialist”. Adolf Hitler, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, tornou-se 

seu líder. Reitere que Hitler se identificava com o ideário antissemita, com o nacionalismo 

exacerbado e com a crença na superioridade da raça ariana – ideias defendidas por parte dos 

membros do Partido Nazista. É importante ressaltar que a denominação nacional-socialista do 

partido não era condizente com os ideais socialistas/marxistas propagados na época, os quais, 

inclusive, eram fortemente combatidos por Hitler em seus discursos. Nesse sentido, tal denominação 

do partido era desvinculada da tradição marxista e se assentava em um tipo de ideário social com um 

modelo redistributivo restrito somente aos alemães considerados “puros”. Comente também que 

dentro do partido havia vertentes mais à esquerda e mais à direita, e que, com o passar do tempo, 

essas últimas foram assumindo a hegemonia partidária, aliando-se à burguesia alemã.   
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Explique que em 1923 os nazistas tentaram tomar o poder por meio de um fracassado golpe 

armado, o chamado Putsch (golpe, em alemão) de Munique. Nesse contexto, Hitler foi preso e 

escreveu o livro Mein Kampf (Minha luta), no qual foram registrados os fundamentos do nazismo. Na 

obra, a ideologia de Hitler está calcada no ódio a grupos minoritários, como ciganos e homossexuais, 

e étnicos, como judeus, eslavos e negros. Além disso, havia perseguição aos opositores políticos, 

como comunistas, esquerdistas e democratas. O livro se baseia na defesa de ideias antigas, como o 

pangermanismo, ou seja, a união dos territórios onde estava a maioria dos povos germânicos. 

Ressalte a crença na superioridade da raça ariana e a aversão à miscigenação, considerada, por 

Hitler, um dos motivos da decadência das nações. Por fim, explique a concepção de “espaço vital” 

presente na teoria de Hitler, a qual defendia que o território alemão não era suficiente para uma vida 

adequada da população alemã, o que justificava a expansão de suas fronteiras. De acordo com essa 

perspectiva, um grande povo deveria ter um grande território, ou seja, a Grande Alemanha. É 

importante destacar que o conceito de espaço vital, chamado na Alemanha de Lebensraum, existia 

antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, e, para alguns, o termo foi criado pelo geógrafo Friedrich 

Ratzel, em 1901. O conceito foi muito utilizado pelos nazistas antes da Segunda Guerra Mundial e 

também durante o conflito.  

Esclareça que durante a década de 1920 a economia alemã, influenciada pelos efeitos da 

guerra e do Tratado de Versalhes, passou por crises, como a de 1923, mas reergueu-se e viveu um 

relativo período de prosperidade, e os nazistas não chegaram a obter 3% dos votos no Parlamento. 

Contudo, esse cenário se alterou com a crise na Bolsa de Nova York em 1929, uma vez que a 

economia alemã, dependente de empréstimos externos e voltada para a exportação, foi 

drasticamente prejudicada, ocasionando o fechamento de indústrias e o consequente desemprego 

em massa.  

Diante dessa situação, nas eleições de 1932, os nazistas receberam a maioria dos votos para 

o Parlamento alemão, o Reichstag, momento em que o ideário de sua obra foi adotado. Em 1933, 

Hitler se tornou o chanceler da Alemanha, iniciando um regime totalitário. Usando a polícia nazista, 

Hitler perseguiu os opositores, sobretudo marxistas e judeus, impôs a censura, criou leis raciais 

contrárias aos judeus, dominou todos os meios de comunicação e passou a controlar a vida dos 

cidadãos alemães. Todas as crianças e os jovens eram obrigados a frequentar instituições nazistas de 

ensino, onde eram doutrinados segundo esses ideais e princípios. 

Após essa explanação, enfatize que o regime fascista de Mussolini e o governo nazista de 

Adolf Hitler podem ser classificados como regimes totalitários. A primeira característica de um 

regime totalitário é a aversão à democracia, em que os meios de comunicação devem ser utilizados 

como instrumentos de controle, assim como diversos aspectos da vida social. Na Alemanha, por 

exemplo, todos os jovens deveriam pertencer à Juventude Hitlerista e, depois, integrarem-se às 

forças armadas. Outras características dos regimes totalitários são o unipartidarismo e o culto à 

figura do líder, elevado à condição de um semideus. Toda a vida cotidiana − o cinema, o rádio, a 

televisão, as repartições públicas, as escolas, os times de futebol − estava impregnada com os 

ideários fascista e nazista.  
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No final da aula, solicite que os estudantes, em casa, assistam ao vídeo Noite dos cristais – 

Noite dos vidros quebrados – Documentário. Peça que os estudantes façam um relatório sobre o 

filme destacando o que foi a chamada “Noite dos cristais”, como os judeus eram perseguidos, como 

era feita a propaganda contra os judeus e como a vida destes foi alterada por causa das 

perseguições. O relatório deverá ser entregue na próxima aula. 

Espera-se que, com o vídeo e a produção do relatório, os estudantes possam compreender 

uma das principais características do nazismo, o ódio e a perseguição ao povo judeu. Também é 

esperado que os estudantes identifiquem a importância da propaganda no processo de expansão do 

ideário antissemita.  

 

Aula 2 – Análise de Mein Kampf 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados e organizados em duplas.  

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, caneta, borracha e dicionário.  

Materiais de referência: Mein Kampf. Disponível em:<https://archive.org/details/meinkampf_minha_luta>.  

Acesso em 26 ago. 2018. 

Inicie a aula recolhendo o relatório sobre a Noite dos cristais e faça comentários sobre o 

filme. Destaque o papel da propaganda na disseminação das ideias antissemitas e no combate a 

potenciais opositores ao nazismo. Destaque também que a perseguição aos judeus foi 

gradativamente piorando após a chegada do Partido Nazista ao poder. As manifestações 

antissemitas começaram com o boicote aos estabelecimentos judeus, depois passaram para a 

expropriação de suas propriedades, os ataques contra suas casas e sinagogas. A escalada da 

perseguição culminará, na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, onde 6 milhões de judeus 

foram assassinados. No filme, mostra-se como os membros do Partido Nazista iam até as escolas e 

recolhiam, das bibliotecas, livros considerados impróprios por serem judeus ou marxistas. Esses 

livros eram queimados em praça pública.  

Em seguida, alerte que essa é uma prática de um regime totalitário, ou seja, eliminar 

qualquer foco de pensamento contrário aos seus ideais. Os regimes totalitários, por meio da ditadura 

unipartidária, controlam a vida pública e privada de seus cidadãos, resultando no culto ao líder e na 

valorização do militarismo e do expansionismo. Além disso, como no caso alemão, os regimes 

totalitários promovem a ideia de uma suposta superioridade da raça ariana sobre seus principais 

inimigos (grupos étnicos minoritários e opositores políticos). 

Logo após essa explanação, retome o conceito de pangermanismo, que pregava a reunião 

dos povos germânicos da Europa no Estado alemão. Pergunte a eles o que seria o “espaço vital”, 

tema já mencionado na aula anterior. Explique que, de acordo com essa teoria, o território alemão 

não era suficiente, o que justificaria a ampliação de seus limites nacionais.  

https://archive.org/details/meinkampf_minha_luta
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Ressalte que parte dessas ideias está presente na obra Mein Kampf, escrita por Hitler e 

publicada em 1925. O livro pode ser classificado como um tipo de autobiografia com uma coletânea 

de suas principais ideias, justificando sua transformação em antissemita convicto. 

Peça para os estudantes formarem duplas e entregue uma cópia dos trechos de Mein Kampf 

para cada uma. Peça para eles preencherem um cabeçalho em uma folha com os dados de 

identificação e copiem o questionário que norteará a análise dos textos selecionados.  

Mein Kampf (trechos) 

“A Áustria alemã deve voltar a fazer parte da grande Pátria germânica. Povos 

em cujas veias corre o mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Estado. Ao povo 

alemão não assistem razões morais para uma política ativa de colonização, enquanto 

não conseguir reunir os seus próprios filhos em uma pátria única.[...] 

Só o conhecimento dos judeus ofereceu-me a chave para a compreensão dos 

propósitos íntimos e, por isso, reais da social-democracia. Quem conhece este povo 

vê cair-se-lhe dos olhos o véu que impedia descobrir as concepções falsas sobre a 

finalidade e o sentido deste partido e, do nevoeiro do palavreado de sua 

propaganda, de dentes arreganhados, vê aparecer a caricatura do marxismo. Nesse 

tempo, abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e 

que, de nenhum modo, se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação 

para a existência do povo germânico: marxismo e judaísmo. [...] 

Nada se afirmou em mim tão depressa como a compreensão, cada vez mais 

completa, da maneira de agir dos judeus em determinados assuntos. Poderia haver 

uma sujidade, uma impudência de qualquer natureza na vida cultural da nação em 

que, pelo menos um judeu, não estivesse envolvido? Quem, cautelosamente, abrisse 

o tumor haveria de encontrar, protegido contra as surpresas da luz, algum 

judeuzinho. Isso é tão fatal como a existência de vermes nos corpos putrefatos. O 

judaísmo provocou em mim forte repulsa quando consegui conhecer suas atividades, 

na imprensa, na arte, na literatura e no teatro. [...] 

Começou então para mim, como provavelmente para todos os outros 

alemães, a mais inesquecível e a maior época da minha vida. Comparado com a luta 

titânica que se travava, todo o passado desaparecia inteiramente. Com orgulho e 

saudade, recordo-me, justamente nesses dias em que se passa o décimo aniversário 

daqueles formidáveis acontecimentos, das primeiras semanas daquela luta heroica 

de nosso povo, na qual graças à benevolência do destino, me foi dado tomar parte. 

[...] 

A garantia da segurança externa de um povo depende da extensão de seu 

‘habitat’. Quanto maior for o espaço de que um povo disponha, tanto maior é sua 

proteção natural; pois sempre foram conseguidas vitórias militares mais rápidas e, 
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por isso mesmo, mais fáceis e especialmente mais eficientes e mais completas contra 

povos apertados em pequenas superfícies de terra do que contra Estados de vasta 

extensão territorial. Na grandeza do território há, pois, sempre, uma certa proteção 

contra ataques repentinos, visto como o êxito só será conseguido após longas e 

severas lutas e, por isso, o risco de um ataque temerário parecerá demasiado grande, 

a não ser que existam motivos excepcionais. Na vastidão territorial, em si mesma, já 

existe uma base para a fácil conservação da liberdade e da independência de um 

povo, enquanto que, ao contrário, a pequenez territorial como que desafia a 

conquista. 

Tribos arianas − muitas vezes em número ridiculamente reduzido − subjugam 

povos estrangeiros, desenvolvendo, então, animadas por condições especiais da 

nova região (fertilidade, clima, etc.), favorecidas pelo número avultado de auxiliares 

da raça inferior, suas latentes capacidades intelectuais e organizadoras. [...] Elas 

criam, frequentemente, em poucos milênios e até em períodos de séculos, 

civilizações, que, de começo, revelam integralmente os traços íntimos da sua 

individualidade adaptados às propriedades específicas do solo como dos homens por 

elas subjugados. Por fim / acontece, porém, que os conquistadores pecam contra o 

princípio − observado no começo − da pureza conservadora do sangue,− dão para 

misturar-se com os habitantes subjugados, e põem termo com isso à sua própria 

existência. A queda pelo pecado, no Paraíso, teve apenas como consequência a 

expulsão. Depois de um milênio ou mais, transparece frequentemente o último 

vestígio visível do antigo povo dominador, na coloração mais clara da pele, deixada 

pelo seu sangue à raça vencida e também em uma civilização entorpecida, criada por 

ele primitivamente para ser a geradora das outras. A verdade é que o mundo passa 

por grandes transformações. [...] 

A ação destruidora do judaísmo em vários aspectos da vida do povo deve ser 

vista como um esforço constante para minar a importância da personalidade nas 

nações que os acolhem e substituí-la pela vontade das massas. O princípio orgânico 

da humanidade ariana é substituído pelo princípio destruidor dos judeus. Assim se 

torna o judaísmo um ‘fermento de decomposição’ dos povos e raças e, em sentido 

mais vasto, de ruína da cultura humana.” 

HITLER, Adolf. Mein Kampf. Fonte: Archive.org. Disponível em: <https://archive.org/details/meinkampf035176mbp> .  

Acesso em 31 ago. 2018. Tradução livre feita para esta sequência didática. 

  

https://archive.org/details/meinkampf035176mbp
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Questionário 

1. Quais são os principais adversários do nazismo destacados nos trechos de Mein Kampf? Como 
Hitler os trata? 

2. Explique o conceito de espaço vital e copie trechos de Mein Kampf em que Hitler o defende. 

3. Estabeleça relações entre a ideia de espaço vital e o início da Segunda Guerra Mundial. 

4. Explique o conceito de pangermanismo e copie o trecho do texto que o defende. 

5. Como Hitler vê a miscigenação, de acordo com o texto?  

6. Hitler chamava o povo alemão de raça ariana. Como a raça ariana é tratada em Mein Kampf? 
Justifique. 

Respostas esperadas 

1. Nos trechos de Mein Kampf apresentados, Hitler ataca a social-democracia e os marxistas. Mas 
os mais criticados são os judeus, comparados a vermes e apresentados como inferiores e 
responsáveis por todos os problemas da Alemanha. 

2. Os nazistas acreditavam que o território alemão não era suficiente para o povo alemão viver 
dignamente, e por esse motivo deveriam conquistar outros territórios. No trecho, Hitler afirma que 
“A garantia da segurança externa de um povo depende da extensão de seu ‘habitat’. Quanto maior 
for o espaço de que um povo disponha, tanto maior é sua proteção natural”. E continua: “Na vastidão 
territorial, em si mesma, já existe uma base para a fácil conservação da liberdade e da independência 
de um povo, enquanto que, ao contrário, a pequenez territorial como que desafia a conquista”. 
Nesses dois trechos, Hitler mostra a importância de um grande território para a Alemanha. 

3. O conceito de espaço vital trazia em si o início da guerra, uma vez que era um ideário 
expansionista, baseado na conquista de territórios vizinhos. O conceito existia desde o início do 
século XX e foi muito utilizado no discurso nazista, antes e depois da guerra.  

4. O pangermanismo era a ideia de unir os povos de origem germânica da Europa em um único 
território. Em Mein Kampf, Hitler afirma: “A Áustria alemã deve voltar a fazer parte da grande 
Pátria germânica. Povos em cujas veias corre o mesmo sangue devem pertencer ao mesmo 
Estado. Ao povo alemão não assistem razões morais para uma política ativa de colonização, 
enquanto não conseguir reunir os seus próprios filhos em uma pátria única”. 

5. Ele afirma que a miscigenação leva à ruína das nações. Segundo ele, na história da humanidade, 
raças superiores conquistaram raças inferiores e criaram grandes civilizações até o momento em 
que as duas raças se misturaram, levando ao declínio da civilização. De acordo com Hitler, “Por 
fim acontece, porém, que os conquistadores pecam contra o princípio − observado no começo − 
da pureza conservadora do sangue, − dão para misturar-se com os habitantes subjugados, e 
põem termo com isso à sua própria existência”. 

6. Ele descreve a raça ariana como “superior”; em um dado momento afirma que “Tribos arianas − 
muitas vezes em número ridiculamente reduzido − subjugam povos estrangeiros, desenvolvendo, 
então, animadas por condições especiais da nova região (fertilidade, clima, etc.), favorecidas pelo 
número avultado de auxiliares da raça inferior”.  
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Durante a execução da atividade, passe pelas duplas, auxiliando-as. No fim da aula, recolha 

as atividades, corrija-as e devolva-as na próxima aula. O objetivo da análise de Mein Kampf é 

possibilitar que os estudantes compreendam as principais ideias do nazismo, analisando o texto que 

deu base para tal pensamento.  

 

Aula 3 – A Guerra Civil Espanhola, o ensaio para a Segunda Guerra Mundial 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e dicionário. 

Materiais de referência:  

• Cartaz 1, “O único slogan do momento: vencer!”. Disponível em: 
<https://arquivopublicors.wordpress.com/2013/07/17/exposicao-virtual-revolucao-e-guerra-civil-espanhola-em-
cartaz/#jp-carousel-7580>.  

• Cartaz 2, “Limpe de fascistas o nosso país”. Disponível em: 
<https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/07/632.jpg>.  

• Cartaz 3, “A Espanha ressuscita”. Disponível em: <https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/07/12.jpg>. 
(Acessos em: 26 ago. 2018.)  

Inicie a aula devolvendo os questionários realizados na aula anterior. Faça a correção oral do 

questionário, como forma de revisar os principais conceitos trabalhados anteriormente. Retome que 

o fascismo surgiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial e que Benito Mussolini foi o principal líder 

desse partido. Os fascistas impuseram um regime totalitário e perseguiram grupos contrários aos 

seus ideais. Na Alemanha, o Partido Nazista chegou ao poder no início da década de 1930, e durante 

esse período partidos de extrema direita são formados em toda a Europa. É nesse contexto que, a 

partir de 1936, tem início a Guerra Civil Espanhola, tema que será estudado nesta aula.  

Comece a aula expondo o preâmbulo do conflito. Mencione que em 1931 o rei da Espanha 

Afonso XIII foi deposto e uma nova constituição foi aprovada no país. Com o novo ordenamento 

jurídico do Estado, instituiu-se a República e o voto universal, garantindo que a Catalunha e o País 

Basco fossem considerados regiões autônomas. Em seguida, ressalte que em 1936 ocorreram 

eleições que culminaram na vitória da Frente Popular, formada pela coligação entre os diversos 

setores da esquerda na Espanha. Porém, preocupado com a ascensão das forças revolucionárias, o 

general do exército espanhol, Francisco Franco, liderou um golpe de Estado responsável por derrubar 

a república. 

Comente que após esse evento teve início a Guerra Civil Espanhola, conflito que envolveu, 

direta ou indiretamente, boa parte dos países que participaram da Segunda Guerra Mundial. Ressalte 

que foi durante a Guerra Civil Espanhola que a Luftwaffe, a força aérea alemã, realizou seus 

treinamentos dos chamados “bombardeios de área”, que foram largamente utilizados na Segunda 

Guerra Mundial. 

https://arquivopublicors.wordpress.com/2013/07/17/exposicao-virtual-revolucao-e-guerra-civil-espanhola-em-cartaz/#jp-carousel-7580
https://arquivopublicors.wordpress.com/2013/07/17/exposicao-virtual-revolucao-e-guerra-civil-espanhola-em-cartaz/#jp-carousel-7580
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/07/632.jpg
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/07/12.jpg
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Com o início da guerra, a Espanha se dividiu em dois blocos. De um lado estavam os 

republicanos, que aglutinavam forças de partidos comunistas, socialistas, sociais-democratas e 

liberais, juntamente com anarquistas e outros grupos que lutavam pela democracia contra o avanço 

do fascismo na Europa. Durante o conflito, os republicanos receberam ajuda da União Soviética e do 

México, assim como das “Brigadas Internacionais”. Cite o caso da tropa formada por mais de 40 mil 

voluntários de diversos países que foram até a Espanha para lutar contra o avanço fascista. Entre os 

brigadistas estavam os escritores George Orwell, britânico, e o americano Ernest Hemingway. Ambos 

registraram diferentes aspectos da guerra civil, resultando em duas importantes obras que retratam 

os anos da guerra: Lutando na Espanha e recordando a Guerra Civil e Por quem os sinos dobram, 

respectivamente.  

Do outro lado estavam os nacionalistas, que formavam o movimento de direita, com 

ideologia fascista e liderados pelo general Francisco Franco. Os nacionalistas receberam apoio da 

Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler. Para a Guerra Civil Espanhola, Hitler enviou a Legião 

Condor, espécie de tropa de elite dos aviadores da Luftwaffe. Durante a Guerra Civil Espanhola, o 

general Franco criou a Falange Espanhola, partido fascista que, após a vitória dos nacionalistas, 

passou a governar ditatorialmente a Espanha até 1977. 

Ressalte que a Guerra Civil Espanhola matou mais de meio milhão de pessoas e deixou 

marcas que persistem na história da Espanha. As regiões da Catalunha e do País Basco apoiaram os 

republicanos na guerra civil, e como resultado sofreram com perseguições e sanções após o fim da 

guerra. Até hoje há um forte sentimento nacionalista que, de tempos em tempos, se transforma em 

movimentos que pedem a emancipação dessas regiões do país. 

Apresente para os estudantes o cartaz “O único slogan do momento: vencer!”. Informe aos 

alunos o que está escrito em espanhol no cartaz: “O único slogan do momento: vencer! Vencer em 

todas as frentes”. O cartaz foi feito em 1937 pelo Partido Sindicalista. Pergunte aos estudantes quais 

símbolos e personagens aparecem no cartaz, o que eles representam e quais foram os prováveis 

motivos para sua produção. Dois símbolos aparecem no cartaz: uma suástica, símbolo do Partido 

Nazista alemão, e o símbolo da Falange Espanhola, dos fascistas comandados pelo general Franco. A 

cobra representa os nacionalistas, grupo de direita que recebeu apoio da Alemanha e da Itália no 

conflito. A bota representa as forças republicanas, formadas por comunistas, anarquistas, liberais e 

outros grupos contrários ao avanço fascista na Europa, inclusive das Brigadas Internacionais, tropas 

compostas por voluntários estrangeiros. O objetivo do cartaz, provavelmente, era o de animar as 

forças republicanas e estimular que mais pessoas aderissem à causa dos republicanos.  

Os cartazes foram largamente utilizados durante a Guerra Civil Espanhola, tanto por forças 

franquistas como por forças republicanas. Peça para os estudantes formarem duplas e entregue uma 

cópia de cada cartaz e suas respectivas legendas para cada uma delas. Explique que eles devem fazer 

uma análise dos dois cartazes, considerando os dados da legenda, as personagens e os objetos que 

compõem a obra. Esclareça que eles deverão identificar a qual grupo da Guerra Civil Espanhola 

pertence cada cartaz, expor o ideário de cada um deles e indicar que países ajudaram cada um dos 

grupos durante o conflito. Além disso, a dupla deverá expor como chegou à conclusão de que o 
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cartaz pertence a determinado grupo. Por fim, peça que eles considerem a contextualização feita 

durante a parte expositiva da aula, assim como os aprendizados adquiridos nas aulas anteriores.  

Durante a execução da atividade, passe pelas duplas e auxilie-as na execução da análise dos 

cartazes. No final da aula, recolha as atividades, corrija-as e devolva-as na próxima aula. 

 

Cartaz 2 

Nome do cartaz: “Limpe de fascistas o 

nosso país”. 

Ano: Provavelmente 1937 

Autor: Marcelli Porta 

Informações: O animal que é varrido tem em seu focinho uma suástica, símbolo nazista. 

Em uma de suas patas ele tem desenhado o símbolo da Falange Espanhola, cinco flechas 

unidas por uma junta de bois.  

 

Cartaz 3 

Nome do cartaz: “A Espanha ressuscita”. Ano: desconhecido 

Autor: Anônimo 

Informações: Cartaz produzido durante a Guerra Civil Espanhola. Nele aparecem símbolos 

militares, como canhões, soldados, um tanque de guerra, aviões e navios. Também 

podemos identificar a insígnia da Falange.  

 

É esperado que os estudantes identifiquem que o cartaz 2 foi produzido pelos republicanos. 

O animal, que representa o nazismo e a Falange Espanhola, é varrido para fora da Espanha pelos 

republicanos. Os estudantes devem afirmar que os republicanos eram compostos por diversos 

grupos que defendiam a democracia e lutavam contra o avanço fascista na Europa. Durante a guerra, 

receberam ajuda da União Soviética, do México e das Brigadas Internacionais.  

O cartaz 3 foi produzido pelos nacionalistas, já que apresenta o símbolo da falange. Além 

disso, aparecem símbolos militares, típicos da propaganda fascista. Os nacionalistas eram 

comandados pelo general Franco, de ideologia fascista, que recebeu ajuda da Alemanha nazista e da 

Itália fascista durante a Guerra Civil Espanhola. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada 

estudante: 

• Conheceu e compreendeu o conceito de totalitarismo. 

• Identificou os fatores que possibilitaram a ascensão do nazifascismo. 

• Compreendeu como se deu a consolidação do fascismo na Itália e do nazismo na 
Alemanha. 

• Conheceu as causas e consequências da Guerra Civil Espanhola. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque (V) nas afirmativas que forem verdadeiras e (F) nas que forem falsas. Depois, corrija as 
afirmativas falsas de modo que fiquem corretas. 

a) O totalitarismo é um governo autoritário que controla a vida pública dos indivíduos, 

preservando sua vida privada. (    ) 

b) Hitler chegou ao poder na Alemanha por meio de um golpe de Estado. Após a chegada ao 

poder, Hitler instaurou uma ditadura nazista. (    ) 

c) A crise de 1929 foi um dos fatores responsáveis pela chegada dos nazistas ao poder. (    ) 

d) Mein Kampf é o livro escrito por Hitler que contém os fundamentos do nazismo. (    ) 

2. Quais grupos lutaram na Guerra Civil Espanhola? Qual grupo foi o vencedor? Quais foram as 
consequências da guerra?  

 

Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é falsa. O totalitarismo é um governo autoritário que controla a vida pública e 

privada dos indivíduos. 

b) A afirmativa é falsa. Hitler chegou ao poder por meio de uma eleição democrática. 

c) A afirmativa é verdadeira. 

d) A afirmativa é verdadeira. 

2. Na Guerra Civil Espanhola lutaram dois grupos, os nacionalistas e os republicanos. Os 
republicanos lutavam pela democracia e contra o avanço fascista na Europa, recebendo apoio do 
México e da União Soviética. Os nacionalistas, de ideologia fascista, eram liderados pelo general 
Franco e receberam ajuda da Alemanha nazista e da Itália fascista. A guerra terminou em 1939, 
com a vitória nacionalista e a morte de mais de 500 mil pessoas. Franco implantou uma ditadura 
de direita que durou até 1977. 


