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2.1 História Geral 
 

2.1.1 A Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). 
 
Conceitos: 

 Capitalismo: sistema econômico em que 

os meios de produção e distribuição são 

de propriedade privada e com fins 

lucrativos.  

 Socialismo: doutrina política e 

econômica que surgiu no final do século 

XVIII e se caracteriza pela ideia de 

transformação da sociedade através 

da distribuição equilibrada de riquezas e 

propriedades, diminuindo a distância 

entre ricos e pobres. 

 Comunismo: doutrina social, segundo a 

qual se pode e deve "restabelecer" o que 

se chama "estado natural", em que 

todos teriam o mesmo direito a tudo, 

mediante a abolição da propriedade 

privada. Nos séculos XIX e XX, o termo foi 

usado para qualificar um movimento 

político. 

 Fascismo: doutrina política com 

tendências autoritárias, anticomunistas e 

antiparlamentares, que defende a 

exclusiva autossuficiência do Estado e 

suas razões, que são superiores ao direito 

e à moral, fazendo uso recorrente a 

forças social-revolucionárias.  

 Nazismo: política de ditadura que 

governou a Alemanha entre 1933 e 1945, 

período que também ficou conhecido 

como Terceiro Reich, liderado por Adolf 

Hitler. 

Causas: 

 Tratado de Versalhes(1919) 
Insatisfação: 

Devolução da Alsácia-Lorena 
Restrições às forças armadas: 
Não ultrapassar 100 mil homens. 

Pagamento de indenização aos 
vencedores: 
132 milhões de Marcos. 
Alemanha o classificou 
como diktat (imposição). 
Na Alemanha, o tratado causou choque e 
humilhação na população, o que 
contribuiu para a queda da República de 
Weimar em 1933 e a ascensão 
do Nazismo 

 Ascensão do Nazifacismo.1 

 Crise de 19292 - também uma das causa 

da ascensão do nazismo na Alemanha. 

 O fracasso da Liga das Nações.3 

 Política de apaziguamento(França e 

Inglaterra-década de 30 – não 

contestava nada) 

 Ideia de Hitler de expandir os domínios 

territoriais da Alemanha e ampliar, 

desta forma, a obtenção de poder e 

recursos materiais (principalmente 

matérias-primas, Forte militarização da 

Alemanha e da Itália durante a década 

de 1930.  

 O sentimento revanchista na Alemanha 
nazista com relação a derrota na 
Primeira Guerra Mundial.  

 1936 - 1939 (A Itália invade a Etiópia e a 

Albânia); 

  1936 (Alemanha viola o Tratado de 

Versalhes, invade 

            a Renânia, entre a França e a 

Inglaterra); 

  1938 (Hitler anexa a Áustria à 

Alemanha); 

                                                           
1 O nazifascismo foi uma doutrina política que surgiu e desenvolveu, 
principalmente, na Itália e Alemanha entre o começo da década de 
1920 até o final da Segunda Guerra Mundial. Esta doutrina ganhou 
o nome de nazismo na Alemanha e teve como principal 
representante Adolf Hitler. Na Itália, ganhou o nome de fascismo e 
teve Benito Mussolini como líder. 
2
 A Grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929, foi uma 

grande depressão econômica que teve início em 1929, e que persistiu ao 
longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. 
A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de recessão 
econômica do século XX. 
3 Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, 
foi uma organização internacional, idealizada em 28 de abril de 
1919, em Versalhes, nos subúrbios de Paris, onde as potências 
vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar 
um acordo de paz. Sua última reunião ocorreu em abril de 1946.  

http://www.infoescola.com/historia/tratado-de-versalhes/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
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  1938 (Os alemães invadem os Sudetos). 

 Em 1 de setembro de 1939, Hitler coloca 
em prática seu plano e invade a Polônia. 
Inglaterra e França declaram guerra 
contra Alemanha, dando início ao maior 
conflito bélico de todos os tempos. 

Países envolvidos: 
Eixo = Alemanha / Itália / Japão 
Aliados :  

 EUA, China, Brasil, Polônia, França, 
Inglaterra, Austrália, Nova 
Zelândia, Nepal, África do 
Sul, Canadá, Noruega, 
Bélgica, Luxemburgo, Países 
Baixos, Grécia, Iuguslávia, Panamá, Costa 
Rica.  

Cenários da Guerra: 
Europa/África/Ásia 

Fases da Guerra: 

1ª. Fase da Guerra – Avanço do Eixo – 1939 
a 1941. 

 BlitzKreag = luftWafe / Divisão Pânzer 

 Resistência Francesa. 

 Batalha da Inglaterra(RAF x LuftWafe) 

 França(Vichy – Sul - colaborou com 
Alemanha) 

2ª. Fase da Guerra – Equilíbrio – 1941 a 
1942. 

 União das Guerra do Pacífico com a 
Guerra na Europa 

 III Reich invade a URSS – quebra do pacto 
de não agressão. 

 Japão ataca a base militar de Pearl 
Harbor – (07/12/1941) Entrada dos EUA 
na Guerra 

 EUA manda mais de 10 milhões de 
soldados para guerra. 

3ª. Fase Avanço Aliado – 1942 a 1945. 

 Batalha de Stalimgrado – soldados/povo 
russo – ponto de retorno(ingleses). 

 Nazifacismo perde o norte da África – 
derrota de Von Rommel perde para 
Montgomery 

 No pacífico – Japão fica na defensiva. 

 06/06/1944 – o dia “D”  invasão na 
Normandia(França) pelos aliados.  

 Tropas soviéticas libertam o leste 
europeu(Polônia, Estônia, Letônia, 
Hungria) – Recuo nazista. 

 Exército vermelho chega a Berlin  

 Suicídio de Hitler 

 A cidade é tomada 

 Fim da guerra (Europa) 

 No pacífico – Japão continua em guerra. 
 Kamikazes 

 Bombas atômicas – 06/08/1945 – 
Hiroshina 

               09/08/1945 – 
Nagasaki 

 Fim da Guerra. 

Eventos Catastróficos: 

 Holocausto – antes da guerra 9 milhões 
de judeus viviam na Europa, 6 milhões 
morreram. 

 Lançamento das bombas – alvos civis – 
200 mil pessoas morrem no lançamento.  

Julgamento dos Crimes de Guerra: 

 Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg – 9 meses julga crimes de 
guerra nazistas. 

 Tribunal Militar Internacional para o 
Extremo Oriente – 2 anos e meio julga os 
crimes de guerra japonês 

Consequências da 2ª. Guerra Mundial: 

 Cerca de 72 milhões de pessoas mortas 

 26 milhões de soldados 

 46 milhões de civis. 

 Transferência de recursos financeiro e 
material EUA/União Soviética.       

 Indústria bélica desmontada. 

 Conferência de Postdam – divide a 
Alemanha em 4 zonas – EUA/União 
Soviética 

 Lado orienta - União Soviética 

 Lado ocidental – EUA – França – Reino 
Unido. 

 Europa/Ásia e África estavam com 
dificuldades financeiras. 

http://www.infoescola.com/asia/nepal/
http://www.infoescola.com/europa/paises-baixos/
http://www.infoescola.com/europa/paises-baixos/
http://www.infoescola.com/europa/grecia/
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 O mundo se tornou bipolar(EUA/ União 
Soviética) 

 Início da Guerra Fria. 

Cronologia dos principais fatos da Segunda 
Guerra Mundial. 
Vide anexo 1. 
 
 
 


