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AULA PASSADA: (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;

• 1ª Fase: Avanço do eixo (1939-1941);

• 2ª Fase: Avanço dos aliados (1942-1945).
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3ª Fase: Derrota do Eixo e FIM DA GUERRA (1945)

• Exército Vermelho liberta a Polônia;
• Berlim é atacada por forças soviéticas;

(Hitler, sua esposa e vários generais se suicidaram);
• Mussoline tenta fugir para Suíça, mas é preso e fuzilado por combatentes da
resistência italiana;
• Em 7 de maio de 1945, o alto comando alemão
rendeu-se aos Aliados.
• Agosto de 1945:

Bomba atômica sobre Hiroshima (06/8);
Bomba atômica sobre Nagasaki (09/8).

• 2 de setembro de 1945 = rendição do Japão 
e término da Segunda Guerra Mundial.

Fonte: acervo O GLOBO. 
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Lançamento da bombas atômica sobre Hiroshima (06/08/1945)

A bomba explodiu a 580 metros de altura e originou um pequeno sol, que espalhouuma onda de
energia e calor que foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de
Hiroshima, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas.

Muitas pessoas foram vaporizadas
instantaneamente com o calor da destruição;
outras, mais distantes do local de lançamento,
foram carbonizadas. Além disso, grandes incêndios
foram registrados por toda a cidade. Apesar da
grande destruição, parte da cúpula do governo
japonês recusava-se a acreditar que os Estados
Unidos detinham outra bomba atômica.

Destruição causada pela bomba atômica na cidade de Hiroshima
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“Muitos mortos jaziam nos jardins. Numa dela ponte em forma de arco passou por
uma mulher nua, que, embora tivesse o corpo inteiramente queimado e vermelho,
dos pés à cabeça, ainda estava viva”.

(Adaptado de: John Hersey. Hiroshima). 
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Lançamento da bomba atômica sobre Nagasaki (09/08/1945)

• A bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa que a de Hiroshima, mas parte da cidade
foi protegida pelos morros que possuía. Assim, a bomba em Nagasaki matou cerca de 40
mil pessoas imediatamente.

Cogumelo formado pela bomba lançada em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 
1945.

"O lugar se transformou em um mar de
fogo. Era o inferno. Corpos queimados,
vozes pedindo ajuda em edifícios
derrubados, pessoas com as entranhas
caindo do corpo…",

disse à BBC Sumiteru Taniguchi, sobrevivente de 
Nagasaki.



Bomba Atômica de Hiroshima e Nagasaki
https://www.youtube.com/watch?v=ZDOZX9GaeO0&t=34s

Fantástico Documentário revela novas
histórias de tragédias em Hiroshima e Nagasaki
https://www.youtube.com/watch?v=ru6MIN-dAsY
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DICA PARA CASA:
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•O antissemitismo - O ódio aos judeus;
•Holocausto – morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração,
dentre elas, a maioria de judeus.
•Perseguição, prisão e tortura de líderes religiosos, comunistas, ciganos, homossexuais,
judeus, líderes sindicais.

Crianças detrás do arame no campo de concentração de 
Auschwitz.
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Soldados soviéticos do Exército
vermelho com prisioneiros
libertados do campo de
concentração de Auschwitz, na
Polônia, 1945.
Getty Images.
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Entramos no prédio de tijolos e olhamos
dentro dos quartos. As portas não estavam
fechadas. No primeiro cômodo, havia uma
pilha enorme de roupas de criança: casacos,
jaquetas, suéteres, muitos com manchas de
sangue. Na sala ao lado havia caixas cheias
de dentaduras e dentes de ouro. No terceiro
quarto, caixas com cabelos. E então uma
mulher [prisioneira – Russia Beyond] nos
levou a uma sala cheia de caixas com bolsas
femininas, abajures, carteiras, e outros itens
de couro. E então ela disse:
“Tudo isso é feito de pele humana”.

Jornalistas do 38º exército Usher Margulis e Guennádi Savin entraram 
no campo depois dos soldados. E assim se recordam:

Sacos com cabelos de prisioneiros mortos.
Vladimir Yudin/Sputnik



VÍDEO : HISTÓRIA EMOCIONANTE DE UMA SOBREVIVENTE DO TERROR NAZISTA -
Milico Ponderão
https://www.youtube.com/watch?v=z7ig9HJDQNc
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DICAS PARA CASA: 

Auschwitz - O Campo da Morte
https://www.youtube.com/watch?v=YkBatD85VIw
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Consequências
• Fim da hegemonia política e econômica da Europa;

•Criação da ONU;

•Descolonização afro-asiática;

•Holocausto = morte de 6 milhões de judeus;

• Ascensão dos EUA e URSS como superpotências mundiais;

• Guerra Fria.
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@keuricampelo

PRÓXIMA AULA:
POPULISMO NA AMÉRICA LATINA


