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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945)

Crianças órfãs presas em campo de concentração na Rússia - Getty Images
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CONTEXTO HISTÓRICO (antecedentes):
• Crise de 1929 e suas consequências;

• “Revanchismo” dos vencedores da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de

Versalhes (humilhação da Alemanha);

• Totalitarismo, militarismo e expansionismo nazifascistas;

• Fracasso da Liga das Nações;

• Expansionismo da Alemanha.
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• 1937 - Estupro de Nanquim;

• 1938 - Alemanha invade os Sudetos;

• 1939 – Alemanha de Hitler, e a URSS de Joseph

Stálin, assinam um pacto de não-agressão (Pacto

Germano-Soviético).

• 1936 – Japão e Alemanha assinam o Pacto Anti-Komintern, unindo-se na luta contra o

comunismo;

• 1937 – A Itália também adere ao pacto formando o Eixo Roma-Berlim;

INÍCIO DO CONFLITO:
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Fases da Guerra

1ª Fase: Avanço do eixo (1939-1941)
• 1939 - Alemanha invade a Polônia (01/09/39);
• 1940 - Alemanha volta à ofensiva e domina:

o Dinamarca;
o Noruega;
o Holanda;
o Bélgica;
o França( dividida em duas partes).

• 1941 - Em aliança com os italianos, a Alemanha
invade o norte da África
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A expansão territorial defendida

pelos alemães fazia parte de um

elemento da ideologia nazista

que defendia a formação de um

“espaço vital” que abrigaria os

arianos. A prosperidade dos

alemães seria garantida por meio

da exploração de povos

enxergados como “inferiores”.
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• O esforço de guerra dos soviéticos e a falta de recursos da

Alemanha para lutar em duas frentes de guerra foram

determinantes para a interrupção do avanço germânico. Era o

sinal de que os alemães não eram imbatíveis.

• Em junho de 1941 Hitler rompeu o pacto de não-agressão firmado com Stalin: mais de 1

milhão de soldados invadiram a União Soviética;

• Stalin mobilizou a população contra os invasores;

• Os nazistas enfrentaram clima de até 21 graus negativos e assim começaram a se afastar

de Moscou.
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•Expansionismo Japonês: O Japão recebeu de Hitler em 1940 a Indochina (colônia

francesa);

•O EUA (Roosevelt) impôs sanções comerciais ao Japão e exigiu que as tropas

japoneses saíssem da China, invadida em 1937;

•Em resposta, em 7 de dezembro de 1941 os japoneses atacaram Pearl Harbor, base

militar dos EUA;

•OS EUA declaram guerra aos países do EIXO.
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1941-1942
• Derrota alemã na Batalha de Stalingrado (alemães começam a ser empurrados de volta
para a Alemanha);
• Derrota do Eixo no norte da África (Batalha de El-Alamein);
• Início da reconquista do Pacífico pelos EUA:

o Derrota japonesa na Batalha de Midway;
o Derrota japonesa na Batalha de Guadalcanal.

2ª Fase: Avanço dos aliados (1942-1945)

1943
• Ofensiva aérea (bombardeios) dos Aliados contra a Alemanha. Obs.: ‘DIA D’.
1944
• Países libertados pelo Exército Vermelho (URSS): Romênia; Tchecoslováquia; Bulgária;
Hungria.
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• Com a derrota de Stalingrado, a
Alemanha começou a perder
regiões conquistadas.
• Ingleses, estadunidenses e russos
investiram na reconquista,
iniciando primeiro pela França.
• Em 6 de junho de 1944, o exército
anglo-americano desembarcava na
Normandia (França) e em 25 de
agosto do mesmo ano,
reconquistavam Paris.
• Em 1943 a Alemanha era
bombardeada e Hitler passou a
recrutar jovens de 15 a 18 anos e
homens acima de 50 anos.
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• CONSTRUÇÃO DA USINA SIDERRÚGICA 

NACIONAL;

• EMPRÉSTIMO DE BASES ÁREAS E NAVAIS DO 

NORDESTE AOS EUA.

• PARTICIPAÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA  

BRASILEIRA (FEB) – 25.334 HOMENS LUTARAM 

AO LADO DOS ALIADOS NA ITÁLIA. 
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01. “Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior.”
(Winston Churchill, em discurso feito no Parlamento em 21 de agosto de 1941).

A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na
Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à
eclosão da Segunda Guerra Mundial.
Entre esses problemas, identificamos:
A) o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados

consumidores e por áreas de investimentos.
B) o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura para o Ocidente.
C) os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena.
D) a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo
tipo de nacionalismo.
E) a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima.
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02. A Segunda Grande Guerra (1939-1945) adquiriu caráter mundial a partir de 7 de 
dezembro de 1941, quando:

A) os russos tomaram a iniciativa de anexar os Estados Bálticos.
B) os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África.
C) os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor
D) os franceses, por determinação do marechal Pétain, ocuparam o Sudeste da Ásia;
E) os chineses cederam a maior parte de seu território às tropas do Eixo.

03. Cite três características de regimes totalitários que ganharam bastante força antes e 
durante a  Segunda Guerra Mundial:
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PRÓXIMA AULA:
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (PARTE II) 
• FIM DA GUERRA;
• HOLOCAUSTO;
• BOMBAS ATÔMICAS NO JAPÃO; 
• CONSEQUÊNCIAS. 


