
          UD IV – ASSUNTO 4. – A 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

OBJETIVOS: 
 

-Explicar os principais antecedentes e causas da Segunda Guerra Mundial. 

 

-Diferenciar as fases da Segunda Guerra Mundial. 

 

-Descrever a participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial. 

 

- Relacionar a 2ª Guerra Mundial com a Guerra Fria. 
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A  2ª GUERRA MUNDIAL 



A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 



ASSUNTO 4. A 2ª GUERRA MUNDIAL 

   

 

 - A 2ª Guerra Mundial foi um conjunto de confrontos bélicos que envolveu 

cerca de 58 países de várias regiões do planeta entre os anos de 1939 e 1945. 

As principais batalhas foram travadas na Europa, no norte da África e no 

Extremo Oriente. 

 

 

- Durante o conflito, formaram-se dois blocos entre as potências envolvidas: 

 

    * Potências do Eixo: Alemanha, Itália e Japão; 

 

   * Potências Aliadas: Inglaterra, EUA e URSS, China e França, 

invadida e dominada pelos alemães durante quase todo o conflito.  

 
 



    CAUSAS 

 

 

 

 - Ressentimentos do Tratado de Versalhes: A humilhação imposta aos países 

derrotados pelas cláusulas do Tratado de Versalhes, aliada a uma grave crise 

da economia alemã, levaram Adolf Hitler a fazer despertar o nacionalismo 

alemão e estabelecer como um dos principais objetivos de seu governo o 

rompimento do domínio internacional dos países vencedores da 1ª GM, 

especialmente França e Inglaterra. 

 

  

- Fragilidade da Liga das Nações: A Liga das Nações mostrou-se incapaz de 

manter a paz mundial. Sem a adesão de várias potências (EUA preferiram 

concentrar-se na América Latina e Ásia; e a URSS foi expulsa da organização em 

1939 por receio da expansão do socialismo), a Liga acabou sendo controlada 

pela Inglaterra e França, que aproveitaram as condições favoráveis para 

fortalecer seus impérios coloniais. 

 
 

  



CAUSAS 

 
- Expansionismo de regimes totalitários: Durante a década de 1930, os governos 

totalitários de Alemanha e Itália, juntamente com o regime militarista do Japão, 

direcionaram seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. 

Os governos de Inglaterra e França adotaram, no início, uma política de 

apaziguamento em relação a esse expansionismo pois, além de se beneficiarem da 

ordem internacional em vigor e quererem evitar um novo conflito bélico, essas duas 

potências capitalistas estavam mais preocupadas com o comunismo soviético. 

 

   * Expansão Japonesa: desde longa data, os governantes do Japão pretendiam 

expandir seus domínios sobre a Ásia, principalmente em direção à China. Em 1904 o 

Japão guerreou contra a Rússia e em 1937 contra a China. 

 

   * Expansão Italiana: em 1935, a Itália de Mussolini invade a Etiópia, colônia 

francesa na África e, em 1939, anexa a Albânia a seu território. 

 

   * Expansão Alemã: Com base na ideia do Lebensraum (espaço vital necessário 

para a expansão territorial do povo germânico), Hitler planejou a expansão da 

Alemanha nazista, que terminou ocasionando o início do conflito mundial. Em 

1936, os alemães remilitarizaram a região da Renânia, fronteira com a França, 

descumprindo o Tratado de Versalhes.  

 



  

No mesmo ano, Hitler firmou um pacto de amizade e cooperação com Mussolini, 

formando o eixo Roma-Berlim. Pouco depois, assinou também um acordo com o Japão 

para impedir o avanço do comunismo soviético (Pacto Anti-Comintern). Essa política 

de alianças culminaria com a formação do chamado Eixo, em 1940. 

 

 

Em 1938, Hitler anexou a Áustria sob a alegação que alemães e austríacos, por serem 

povos germânicos, deveriam viver sob o comando de um mesmo Estado. Logo depois, 

Hitler passou a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos, na 

Tchecoslováquia, mas habitada por alemães. Convocada para resolver a questão, a 

Conferência de Munique concordou com a anexação, mantendo a política de 

apaziguamento de ingleses e franceses. Em março de 1939, Hitler invadiu toda a 

Tchecoslováquia, desrespeitando as decisões da Conferência de Munique.  

 

 

 - Invasão da Polônia: Para surpresa de todos, Alemanha e URSS assinaram, em agosto 

de 1939, um pacto de não-agressão (Tratado Ribentrop – Molotov) e acertaram a 

divisão da Polônia e outros países da região entre as duas potências. Em 1º de setembro 

de 1939 a Alemanha invadiu a Polônia por oeste e ocupou a região de Dantzig 

(corredor polonês) e, a 17 de setembro, a Rússia invade o lado leste. Dois dias depois 

do ataque alemão à Polônia, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. 



 

 



Hitler recebendo as honras militares de um desfile após a 

invasão polonesa 

 

 
Judeus poloneses capturados na Polônia 



FASES DA GUERRA 

 

 

 Primeira fase (1939-1941) 

 

Ações principais: De setembro de 1939 a junho de 1940 aconteceu a “guerra 

de mentira”. A partir de junho de 1940, as ações foram marcadas pela 

rápida ofensiva das forças nazistas. Foi a chamada guerra-relâmpago 

(Blitzkrieg) sobre as linhas de defesa adversárias, estratégia marcada pelo avanço 

veloz dos veículos blindados (Panzers), apoiados pelos bombardeios da força 

aérea alemã (Luftwaffe) e a chegada, por último, das tropas de ocupação. A 

Blitzkrieg foi combatida pela Wehrmacht, a tropa oficial do exército alemão. 

 

  

Com essa nova estratégia militar, as tropas alemãs, depois de dominarem a 

Polônia, conquistaram rapidamente a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a 

Bélgica e finalmente a França. Contornando a Linha Maginot (fortificações 

subterrâneas na fronteira com a Alemanha, consideradas indestrutíveis pelo 

governo francês) os alemães acuaram tropas inglesas e francesas em 

Dunquerque (norte da França), no episódio conhecido como a Retirada de 

Dunquerque.  

  

 
 



LINHA MAGINOT 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_FTdNFD8_LO0/SjQzLvVtTDI/AAAAAAAAAFY/e9Ox1SqX8Og/s400/Linha%2Bmaginot.jpg&imgrefurl=http://avidanofront.blogspot.com/2009_06_01_archive.html&h=364&w=350&sz=18&tbnid=Bi2IYLkwmjisRM:&tbnh=229&tbnw=220&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bda%2Blinha%2Bmaginot&zoom=1&q=foto+da+linha+maginot&hl=pt-BR&usg=__63AiHGoRMuVvZrwhjfj-NkokLNQ=&sa=X&ei=NCGETJ68JoKB8gbDz5DWAQ&ved=0CBwQ9QEwAA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_FTdNFD8_LO0/SjQzLvVtTDI/AAAAAAAAAFY/e9Ox1SqX8Og/s400/Linha%2Bmaginot.jpg&imgrefurl=http://avidanofront.blogspot.com/2009_06_01_archive.html&h=364&w=350&sz=18&tbnid=Bi2IYLkwmjisRM:&tbnh=229&tbnw=220&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bda%2Blinha%2Bmaginot&zoom=1&q=foto+da+linha+maginot&hl=pt-BR&usg=__63AiHGoRMuVvZrwhjfj-NkokLNQ=&sa=X&ei=NCGETJ68JoKB8gbDz5DWAQ&ved=0CBwQ9QEwAA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Maginot_Linie_Karte.jpg
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Primeira fase (1939-1941) 

 

Junho de 1940: 

 

 Alemães vencem a Batalha de Dunquerque,  

 Alemães ocupam Paris  

 Mussolini abandonou sua neutralidade e declarou guerra à França e à 

Inglaterra. Rendição francesa (As autoridades da Terceira República Francesa 

se exilaram e o herói da 1ª Guerra, Marechal Petáin, 1º ministro francês 

estabeleceu a rendição da França) 

 A Terceira República Francesa  foi extinta e Hitler criou um estado fantoche ao 

sul, que foi governado por Petáin, que se transformou em aliado dos nazistas. 

Era o Estado de Vichy. 

 

A partir de setembro de 1940: 

 

 Londres foi sistematicamente bombardeada pelos alemães (Batalha da 

Inglaterra)  

 No norte da África, tropas alemãs e italianas, comandadas pelo general 

Rommel, do Afrika Korps, obtiveram significativas vitórias sobre os ingleses, 

ameaçando a dominação britânica no Egito. 



Vichy 

Batalha da Inglaterra 

Marechal Rommel – Africa Korps 



 

Segunda fase (1941-1943) 

 
 

Ações principais: Quebra do Tratado Ribentrop – Molotov e entrada da União 

Soviética em favor dos aliados. Entrada dos Estados Unidos na guerra em apoio aos 

aliados. Formação dos dois grandes blocos do conflito. “Mundialização” do conflito. 

Realização de grandes batalhas decisivas. 

 
Junho de 1941: 

 

Rompendo o pacto de não-agressão, a Alemanha invadiu a União Soviética, motivando 

a entrada desse país na guerra.  

 

Dezembro de 1941: 

 

Pressionados pelos embargos econômico e de fornecimento de petróleo por parte dos 

EUA, o Japão atacou a base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí. No dia 

seguinte, os EUA declaram guerra ao Japão 

 

Com a entrada dos EUA e da URSS, formaram-se, efetivamente, dois grandes blocos 

rivais: os países que apoiavam as potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e os países 

que apoiavam as potências Aliadas (EUA, URSS, Inglaterra, França e China) 

 



ATAQUE JAPONÊS A PEARL HARBOUR 



Segunda fase (1941-1943) 

 

 

Maio de 1942: 

 

Batalha de Midway – Na Ásia, possibilitou aos EUA iniciarem uma grande ofensiva contra 

o Japão.  

 

Julho de 1942: 

 

Batalha de Stalingrado - Grande contraofensiva russa, que impôs, pela 1ª vez na guerra, 

a rendição de um general alemão e seu exército. Acabava, assim, o mito da 

invencibilidade alemã. A partir daí, os russos avançaram em direção a Berlim. 

 

 

Outubro de 1942 a março de 1943: 

 

Derrota do Afrika Korps - No norte da África, forças anglo-americanas comandadas pelo 

general inglês Montgomery e pelo general americano Eisenhower derrotaram o marechal 

alemão Rommel.  

 



Terceira fase (1943-1945):  

 

Ações principais: Invasão da Itália. Queda de Mussolini. Invasão da Normandia 

(Dia D). Rendição alemã e italiana. Explosão atômica em Hiroshima e Nagasaki.  

 
Junho de 1943: 

 

Libertado o norte da África, os norte-americanos invadiram a Itália, 

desembarcando na Sicília. 

 

Setembro de 1944: 

 

Batismo de fogo da Força Expedicionária Brasileira 

 

Maio de 1945: 

 

Rendição final da Alemanha e Itália 

 

Agosto de 1945: 

 

Detonação de duas bombas atômicas no Japão e rendição final daquele país 

 

 



O Brasil na 2ª Guerra Mundial:  

 

 

 

A entrada do Brasil na guerra deu-se contra o Eixo, em agosto de 1942. A decisão foi 

tomada após o afundamento de vários navios brasileiros pela marinha alemã, o que 

desencadeou em todo país uma série de manifestações públicas de indignação 

 

A Força Expedicionária Brasileira (FEB), com um efetivo de mais de 25 mil 

militares, participou da luta contra o nazifascismo durante a campanha na Itália. 

Apesar da declaração de guerra ter ocorrido em 1942, nossos Pracinhas, como 

ficaram conhecidos os combatentes da FEB, tiveram seu batismo de fogo em 

setembro de 1944.  Durante 239 dias, entre setembro de 1944 e maio de 1945, a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) participou de mais de 100 ações de combate e capturou 

cerca de 20 mil soldados inimigos, saindo-se vitoriosa em oito batalhas. 



DIA D – O DESEMBARQUE 

NA NORMANDIA 



FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - FEB 

General alemão se entregando à FEB 

                                        Artilharia em ação 
Patrulha de infantaria nos Apeninos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Feb_Apeninos.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:General_German_Brazil.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Uma_Cia_do_Lapa_Azul_2.jpg


A Engenharia Militar do 9º Batalhão 

Expedicionário 



Heróis brasileiros da 2ª Guerra 



CONSEQUÊNCIAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

 
 55 milhões de mortos (12 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração 

e extermínio) e mais de 30 milhões de feridos, 200 milhões de refugiados e um sem 

número de consequências desastrosas para as nações que se envolveram voluntaria 

ou involuntariamente no conflito. Em contraste com a maioria das nações, aquelas 

que não tiveram seus territórios invadidos, além de se tornarem credores de 

guerra, usufruíram de estabilidade e prosperidade econômica, como os E.U.A e 

Canadá 

 

 O declínio europeu e o afrouxamento das subordinações coloniais 

 

 A divisão do mundo em dois blocos antagônicos: o bloco capitalista, sob a 

hegemonia dos EUA e o bloco socialista, liderado pela URSS, preparando 

o terreno para uma Guerra Fria, que se estenderia pelos próximos quarenta e 

seis anos 

 



CONSEQUÊNCIAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

 

 

 Reunidos na Conferência de Potsdam, em agosto de 1945, os vencedores 

criaram o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra dos 

nazistas e decidiram as consequências de guerra para a Alemanha  

  

 

 Criação da ONU em substituição à Liga das Nações 

 

 
 A terceira revolução industrial e grandes aprimoramentos científicos e na 

área da saúde 

 

 

 Plano Marshall 



Da esquerda para a direita, os chefes nazistas no Tribunal de Nuremberg, 

Hermann Goering (Cmt da Luftwaffe), Rudolf Hess (secretário particular de 

Hitler), Ribbentrop (Ministro de Relações Exteriores), Keitel (Chefe do 

Comando Supremo das Forças Armadas) . 


