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A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

CAUSAS: 

 

•  Revanchismo alemão (Tratado de Versalhes) e 
italiano devido aos fatos ocorridos na Primeira 
Guerra Mundial; 

•  Disputas imperialistas no mundo; 

•  Ascensão das doutrinas totalitárias; 

•  Ameaça socialista da URSS; 

•  Ascensão Japonesa no comércio internacional; 

•  Crise de 1929 nos EUA. 

 



A  Guerra Civil Espanhola (1936-1939)  
 

Falangistas – Tendência Fascista 

 De tendência fascista e comandados pelo general 
Francisco Franco, tinham como objetivo eliminar o 

crescente movimento comunista na Espanha. 

X 
Frente Popular – Tendência Socialista 

 De tendência esquerdista (socialista), contavam 
com o apoio dos sindicatos, partidos políticos de 

esquerda e defensores da democracia.   

 



A  Guerra Civil Espanhola (1936-1939)  
 • Um dos episódios mais cruéis da guerra civil foi o bombardeio 

a cidade de Guernica, patrocinado por aviões de guerra da 
Alemanha . 

•  O bombardeio ocorreu em 26 de abril de 1937 e matou cerca 
de 125 civis espanhóis. 



A  Guerra Civil Espanhola (1936-1939)  
 

• Francisco Franco assumiu o poder em abril de 1939, 
implantando um regime ditatorial de direita na 
Espanha, que perdurou até 1975, ano de sua morte. 

 



A Formação do Eixo 

• Em outubro de 1936, ocorre uma aliança entre Hitler e 
Mussolini conhecida com Eixo Roma-Berlim. 

• Em 1940, o Japão firmou um tratado com a Alemanha, 
que posteriormente foi assinado com a Itália, foi 
composto o Eixo Roma-Berlim-Tóquio.  

 



A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

O EXPANSIONISMO DOS PAÍSES DO EIXO 

Em 1935, a Itália fascista, comandada por Mussolini, 
invadiu a Etiópia e retirou-se da Liga das Nações. 

 

 



A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

O EXPANSIONISMO DOS PAÍSES DO EIXO 

• Em março de 1938, Hitler fez o Anschluss, ou seja, 
anexou a Áustria a Alemanha. 

 



A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

O EXPANSIONISMO DOS PAÍSES DO EIXO 
1938 - Os governos da Itália, França, Grã-Bretanha e 
Alemanha se reuniram na Conferência de Munique, ao final 
das negociações, a Alemanha conseguiu um acordo que 
permitiu a anexação dos Sudetos Tcheco.  

 



POLÍTICA DO APAZIGUAMENTO 

ACEITAÇÃO DAS INICIATIVAS ALEMÃS EM NOME DA PAZ NA “EUROPA”. 

 NA REALIDADE O APAZIGUAMENTO SIGNIFICAVA TOLERAR A ALEMANHA POIS, O 
GRANDE PERIGO ERA A UNIÃO SOVIÉTICA. 



Cordão Sanitário 

Alemanha e Itália protegeriam os países capitalistas  

 



Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão 
ou  

Pacto Molotov-Ribbentrop  

• Alemanha e URSS comprometiam-se em manter uma política não 
belicista recíproca por dez anos. 

• Hitler aproximou-se de Stálin, com o objetivo de assegurar o sucesso 
da invasão da Polônia.  

 



1º de setembro de 1939 – Invasão da  Polônia 
 • Os nazistas argumentaram que a invasão era uma resposta 

a um ataque polonês feito a uma estação de rádio alemã. 

• Para Hitler recuperar o Corredor Polonês era uma questão 
de honra. (Humilhação  do Tratado de Versalhes) 

 

 



O MOVIMENTO ARMADO (1939-1941) 
A União Soviética ocupou a parte oriental da Polônia, prosseguiu na sua 
expansão imperialista pela Europa oriental, ocupando em junho de 1940, a 
Estônia, a Lituânia, a Letônia e partes da Finlândia e da Romênia.  
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A OFENSIVA DO EIXO (1939 – 1941) 

BLITZKRIEG 
DIVISÃO PANZER 

LUFTWAFFE 

A tecnologia bélica da Alemanha 



A OFENSIVA DO EIXO (1939-1941) 

1940 -  a Alemanha tomou a iniciativa da guerra e 
avançou em direção à Europa Ocidental, conquistando a 
Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e a França. 

 



A OFENSIVA DO EIXO (1939 – 1941) 

 
• A França Foi Dividida: 

França de Vichy – Gal. Pétain – França Nazista 
Resistência (Londres) – Gal. Charles de Gaulle  

 



Hitler em Paris com o arquiteto Albert Speer (a esquerda) e 
o escultor Arno Breker (direita), em 23 de junho de 1940, 
após o fim da batalha na França. 

 
 



 A RESISTÊNCIA INGLESA 

• A força aérea alemã bombardeou cidades inglesas, 
matando milhares de civis.  

• Mas a RAF (Real Força Aérea Britânica) mostrou-se 
superior à Luftwaffe: com o auxílio  de poderosos  
radares, os ingleses conseguiram dominar a luta 
aérea. 

 



• Em 1940, Alemanha, Itália e Japão assinaram um 
pacto de ajuda militar mútua que ficou conhecido 
com Eixo Roma-Berlim-Tóquio. 

 

Hiroito (Japão)                  Hitler (Alemanha)                  Mussolini (Itália) 



Mussolini e os exércitos italianos, tentando mostrar 
que a Itália também era capaz de grandes conquistas, 
invadiram a Grécia e o norte da África, fracassando 
nas duas operações militares e obrigando a 
Alemanha a ir em seu socorro. 

 



• Como Hitler não dominou  a Inglaterra, partiu para uma 
ofensiva para o oriente. 

• Em 1941 os exércitos alemães e italianos dominaram a Grécia 
e a Iugoslávia, e Hitler forçou os governos da Romênia, da 
Bulgária e Hungria a uma aliança com as forças nazifascistas. 

 
 



OPERAÇÃO BARBAROSSA 



Quebra do Pacto 
Nazi-Soviético de Não Agressão 

ou  
Pacto Molotov-Ribbentrop  

• Alemanha e URSS comprometiam-se em manter uma política não 
belicista recíproca por dez anos. 

• Hitler aproximou-se de Stálin, com o objetivo de assegurar o sucesso 
da invasão da Polônia.  

 



• 22/06/1941 – Operação Barbarossa  

• HITLER QUEBRA O PACTO GERMANO-SOVIÉTICO E 
COM A BLITZKRIEG CHEGARAM ÀS PORTAS DE 
MOSCOU. 

 



Operação Barbarossa 

• Durante três meses, os nazistas avançaram, 
simultaneamente, em três direções: Leningrado 
(antiga Petrogrado), ao norte; Moscou, ao centro; e 
Stalingrado, ao sul.     

• Stálin sabia do poderio das forças alemãs a adotou 
a tática do recuo, embora isso custasse muitas 
perdas materiais e milhares de mortes. 

• Em 1941 a guerra sofreu profundas alterações 
devido à invasão. 

 



Operação Barbarossa 
• Os alemães, porém, não conseguiram consolidar as vitórias 

iniciais. 
• Hitler havia subestimado o poderio militar e a capacidade de luta 

dos soviéticos e cometeu o erro de dispersar suas forças num raio 
de quase 3 mil quilômetros.  

• Além do equívoco do líder nazista, o rigoroso inverno russo, a 
partir de 1941, passou a castigar duramente os alemães.      
 



Batalha de Stalingrado 

• Em janeiro de 1943, depois de vários meses de intensos 
combates, os sobreviventes das unidades alemãs - 
cerca de 91 mil soldados e 24 generais - se renderam às 
forças soviéticas.  

• A Batalha de Stalingrado foi a primeira derrota 
importante de Hitler no continente europeu. 
 



O JAPÃO NA SEGUNDA GUERRA 
 

• Para obter petróleo, borracha e gêneros alimentícios, os 
japoneses voltaram-se para as possessões europeias no 
Extremo Oriente. 

• Apoiado pela Alemanha, o Japão iniciou com sucesso a 
ocupação de tais áreas. 

• Os Estados Unidos diminuíam gradativamente o comércio 
com o Japão, o que significaria, em muito pouco tempo, o 
colapso total no abastecimento japonês. 

 



Japão   x   EUA 



O JAPÃO NA SEGUNDA GUERRA 
 • 07 DEZEMBRO DE 1941:para forçar os EUA a 

entrarem na guerra, o JAPÃO bombardeia a BASE DE 
PEARL HARBOR NO HAWAÍ. 

 



O  Brasil na 2ª Guerra 

• A princípio o Brasil aproximou-se da Alemanha 
comprando armas. 



Para garantir a presença do Estado getulista no conjunto das 
forças que lutavam contra as ditaduras nazi-fascistas, Franklin 
Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, chegou a 
visitar o ditador brasileiro 

Política da Boa Vizinhança 
 
 



Política da Boa Vizinhança 
• Getúlio Vargas decidiu negociar com os americanos não 

simplesmente o fornecimento de armamento norte-
americano ao Brasil, mas principalmente a concessão de 
créditos e assistência técnica para implantar as indústrias 
siderúrgica e bélica no Brasil. 

 
• - Companhia Siderúrgica Nacional (1941) 
• - Companhia Vale do Rio Doce (1942) 

 
 



Segunda Guerra Mundial – Brasil 
Estado Novo – Vargas (1937-1945) 

• Criação da FEB – Força Expedicionária Brasileira 

 

 

 

• Criação da FAB – Força Aérea Brasileira 

 



• 1942 – Vitória dos aliados na Batalha de El – 
Alamein (libertando o canal de Suez que 
estava sob domínio alemão) 

• Fim do Afrikakorps  



Cronologia da Rendição do Eixo 
• 1943 – Em Julho, Benito Mussolini, líder máximo do Estado 

Fascista Italiano, é deposto por Vitor Emanuel III.  
• Mussolini foi executado em 28 de Abril de 1945. 

A partir da esquerda, os corpos de Nicola Bombacci, Mussolini, Clara Petacci, 
Alessandro Pavolini e Achille Starace expostos na Piazzale Loreto 



Tratados de Paz 

• Após a derrota de Hitler na Batalha de Stalingrado 

• 1943 – Conferência de Teerã – primeira reunião 
entre EUA, URSS e Inglaterra. 

•  Decidiram o desembarque na Normandia e 
definiram princípios sobre as fronteiras europeias 
no pós-guerra 



O FIM DA GUERRA 
• 06 de junho de 1944 – o famoso “Dia D” desembarque 

na Normandia Francesa 

• o exército aliado libertou Paris do domínio nazista, 
avançando para a Bélgica e Holanda. 



Cronologia da Rendição 

• 1945 – Alemanha – 30 de abril de 1945, Hitler e sua mulher 
Eva Braum cometeram suicídio. 

 

• 08 Maio 1945 – Capitulação Alemã 

 

 



• No leste europeu, o exército russo ocupou as áreas que 
tinham estado sob o domínio alemão – Finlândia, 
Hungria, Polônia e Tchecoslováquia chegando a Berlim 
em maio de 1945. 
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A RESISTÊNCIA JAPONESA 
 

• O fim da guerra no continente europeu, no primeiro 
semestre de a 1945, não encerrou o conflito 
iniciado em 1939. 

 

• O Japão manteve-se na guerra. 

 

• Os japoneses, mesmo não conseguindo conquistar 
novos territórios no Extremo Oriente, persistiram 
na defesa das áreas ocupadas 



Dominações Japonesas 



A RESISTÊNCIA JAPONESA 

• Os japoneses resistiram desesperadamente aos 
bombardeios norte-americanos e impuseram no 
Oceano Pacífico pesadas à marinha inimiga, com as 
missões suicidas dos Kamikazes. 

 



A RESISTÊNCIA JAPONESA 

• Em agosto de 1945, os Estados Unidos deram um 
ultimato aos japoneses solicitando a rendição 
imediata, caso não ocorresse os estadunidenses 
utilizariam um artefato nada convencional – a 
bomba atômica. 

                                                        Príncipe Hiroito 



A RESISTÊNCIA JAPONESA 

 06 de agosto de 1945 

A nuvem de cogumelo sobre Hiroshima após a queda 
da Little Boy. 

 



A RESISTÊNCIA JAPONESA 

09 de agosto de 1945 

A nuvem de cogumelo resultante da explosão nuclear da 
Fat Man sobre Nagasaki, 18 km acima do solo, a partir do 

hipocentro. 

 



AS CONSEQUÊNCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945) 

• Milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, 
indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas 
incalculáveis.  

 



AS CONSEQUÊNCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945) 

HOLOCAUSTO – 6 MILHÕES DE JUDEUS EXTERMINADOS 



A Eugenia  
• Hitler acreditando que os germânicos eram superiores elevou 

a eugenia à condição de politica de Estado para purificar a 
sociedade alemã. 

• Em 1933, as leis eugênicas estabeleceram a esterilização de 
pessoas com doenças mentais, incuráveis e hereditárias, de 
deficientes físicos, de homossexuais e de qualquer outra 
pessoa considerada degenerada pelo governo nazista. 
 



Você sabia? 

• Na década de 30, Hugo Boss começou a fazer 
uniformes nazistas.  

• Esse foi um ótimo negócio para Hugo Boss. Assinou um 
contrato apenas oito anos depois de fundar sua 
empresa e foi esse contrato que ajudou a levar a 
empresa a outro nível.  

• A fabricação dos uniformes nazista teve tanto sucesso 
que Hugo Boss acabou tendo de trazer trabalhadores 
escravos da Polônia e da França para ajudar na fábrica. 



Você sabia? 

• Ferdinand Porsche, o homem por trás da Volkswagen e Porsche, 
reuniu-se com Hitler em 1934 para discutir a criação de um "carro do 
povo" (essa é a tradução em português de Volkswagen).  

• Hitler disse Porsche fazer um carro com uma forma simplificada, 
"como um besouro". E esse foi o nascimento do Fusca/Beetle... Não 
só foi projetado para a guerra e os nazistas como o próprio Hitler o 
nomeou.  

• Durante a Segunda Guerra Mundial, quatro a cada cinco 
trabalhadores em fábricas da Volkswagen eram trabalhadores 
escravos.  

• Ferdinand Porsche ainda tinha conexão direta com Heinrich Himmler, 
um dos líderes da SS para solicitar diretamente escravos de 
Auschwitz. 

  
 

 



Você sabia? 

• Durante o Holocausto, uma empresa alemã chamad IG Farben fabricava o 
gás Zyklon B usado nas câmaras de gás nazistas. Eles também financiaram 
e ajudaram as "experiências" -  de Josef Mengele em prisioneiros de campo 
de concentração.  

 

• IG Farben foi a empresa que teve os maiores lucros com os nazistas. 

  

• Depois da guerra a empresa "quebrou" e reabriu com o nome de BAYER 
(Friedrich Bayer, o mesmo fundador da IG Farben). A Aspirina foi criada por 
um empregado da BAYER, Arthur Eichengrun.  

 

• Mas Eichengrun era judeu e Bayer não quis admitir que um judeu havia 
criado um produto que mantinha sua empresa. 

  

• Assim, até hoje, Bayer oficialmente deu os créditos a Felix Hoffman, um 
homem ariano, pela criação da Aspirina. 

  
 

 





Heinrich Luitpold Himmler 
• Foi um líder da SS, um comandante militar, e um dos principais 

líderes do Partido Nazi da Alemanha. 

• Conseguiu formar um exército de 52 mil homens para a SS,  sendo 
que esta era uma organização que prezava por uma rígida seleção 
racial para garantir a presença apenas dos chamados arianos. 

• organizou e administrou os campos de concentração e os campos 
de extermínio 

• Himmler foi o grande arquiteto do Holocausto, responsável pelo 
genocídio judeu, contabilizando seis milhões de mortes. 





As atrocidades de Josef Mengele 
 

• Em suas experiências com seres humanos em Auschwitz, ele injetou tinta azul em 
olhos de crianças, uniu as veias de gêmeos, deixou pessoas em tanques de água 
gelada para testar suas resistências, amputou membros de prisioneiros e coletou 
milhares de órgãos em seu laboratório. 

 

• Mengele tentou também encontrar um método de esterilização em massa; muitas 
das vítimas foram mulheres a quem injetava diversas substâncias, sucumbindo 
muitas delas ou ficando estéreis noutros casos. 

 

• fez experiências com ciganos e judeus que tinham doenças hereditárias como 
nanismo, síndrome de Down, irmãos siameses e outras afecções e dissecou vivas 
algumas pessoas mestiças, submergindo depois os seus cadáveres numa tina com 
um líquido que consumia as carnes, deixando livres os ossos. Os esqueletos eram 
enviados para Berlim como macabro mostruário da degeneração física dos judeus 
ou outros. 

 



As atrocidades de Sigmund Rascher 
•  médico  da Luftwaffe, em algumas experiências em que 

submetia pessoas a mudanças de pressão extremas, e os 
indivíduos morriam com horrorosas convulsões por excessiva 
pressão intracraniana. 

 

 

 

• Rascher foi o equivalente de Mengele na experimentação em 
seres humanos, mas com fins militares 



AS CONSEQUÊNCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945) 

GUERRA FRIA 
Bipolarização Mundial 

 

Socialismo - URSS 

Capitalismo - EUA 



Tratados de Paz 

• 1945 – Conferência de Yalta – Divisão da Europa 
em duas esferas de influência: Socialismo (URSS)  e 
Capitalismo (EUA) 



•  Stálin (URSS) + Trumam (EUA)+ Attlee (Inglaterra)  

• Criação do Tribunal de Nuremberg 

• Indenização de guerra de 20 bilhões de dólares, a ser pago pela 
Alemanha 

 

 

Tratados de Paz – Conferência de Potsdam (1945) 

Goering depõe no Julgamento de Nuremberg 



• Tratados de Paz – Conferência de Potsdam (1945) 

• Divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação: 
inglesa, francesa, norte-americana (República 
Federal  Alemã) e russa (República Democrática 
Alemã) 

• Berlim também sofreu esta divisão. 

 

 

 



AS CONSEQUÊNCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945) 

• 24/10/1945  – Conferência de San Francisco  criação 
da ONU ( Organização das Nações Unidas ), cujo 
objetivo principal seria a manutenção da paz entre 
as nações. 

 



 

• A ONU é composta por diversos órgãos, sendo o 
Conselho de Segurança o mais importante é composto 
por 05 membros permanentes: EUA, RÚSSIA, REINO 
UNIDO, FRANÇA E CHINA – e dez membros eleitos pela 
Assembleia Geral com um mandato de 02 anos. 

 
• Assembleia Geral tem a participação de todos os países 

membros e sua função é discutir os assuntos 
relacionados a paz, segurança, bem-estar e justiça do 
mundo. 

 


