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ANTECEDENTES DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Para compreender a dimensão e a importância da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) para a era contemporânea, é necessário saber quais foram

seus antecedentes, isto é, ter conhecimento da tensão que algumas regiões do

mundo, sobretudo a Europa e a Ásia, passaram a sofrer a partir do ano de 1938.

Inicialmente é preciso ter conhecimento da formação da aliança entre as

chamadas Potências do Eixo, ou “Eixo Roma-Berlim-Tóquio”. Essa foi uma

aliança entre os três principais países que expressavam o totalitarismo nacionalista

com pretensões expansionistas nessa época: Alemanha, Itália e Japão.

Em 1936 foi deflagrada a Guerra Civil Espanhola, em que a Alemanha nazista

prestou “auxilio” às forças fascistas de Francisco Franco ao bombardear a cidade de

Guernica – fato que demonstrou ao mundo o poder de fogo da Alemanha de Hitler.
No ano de 1938, houve a anexação da Áustria pela Alemanha sob a justificativa

pangermanista da formação do grande império (Reich) germânico. Além da

Áustria, a Alemanha também anexou a Tchecoslováquia, que, no passado, fizera

parte do antigo Império Alemão e continha um grande contingente de povos

germânicos.
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HORIZONTE 
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II GUERRA MUNDIAL

CAUSAS

A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e

o militarismo da Alemanha Nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente

a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A

ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte

radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial.

Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã

uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia

também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de

Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter

navios e aviões de guerra, limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria,

obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias

para aqueles que a derrotaram.
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EXPANSIONISMO

À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu

expansionismo territorial. A ideia de Hitler era construir o lebensraum, o “espaço

vital” que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em

formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido

ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado

exclusivamente para os arianos (ideal de raça pura dos nazistas) e que

sobreviveria à custa da exploração dos eslavos.

O expansionismo germânico ocorreu em três momentos distintos. Inicialmente foi

realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss e

que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram o interesse de invadir

e anexar os Sudetos, região da Checoslováquia. Após negociações conduzidas

por britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os

Sudetos (acabaram anexando quase toda a Checoslováquia). Por fim, veio a

Polônia.
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EXPANSIONISMO II



GRUPOS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético firmado entre a Alemanha

e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no ano de 1939, fez com

que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943. O que foi o Pacto

Germano-Soviético?

a) Política de acordos efetivada por Hitler e Churchill.

b) Efetivação do Pacto anti-Komintern entre Alemanha, URSS e Japão.

c) Política de acordos entre Hitler e Stálin de não agressão e neutralidade entre

Alemanha e União Soviética por dez anos.

d) Pacto que assegurava à Alemanha o direito de incorporar territórios poloneses

com a permissão da França e da Inglaterra.

e) Política de não agressão entre Alemanha, Inglaterra, Japão e França.



RESPOSTA

a) Incorreta. Hitler e Churchill não firmaram acordos durante a Segunda Guerra

Mundial. O alemão Hitler formava o Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e o inglês

Churchill fazia parte dos Aliados (Inglaterra, França, URSS, EUA).

b) Incorreta. O Pacto anti-Komintern consistiu no combate ao comunismo entre

Alemanha, Itália e Japão.

c) Correta. O Pacto Germano-Soviético firmado entre Hitler e Stálin no ano de

1939 tinha como objetivo uma política de não agressão e neutralidade entre a

Alemanha nazista e a União Soviética Socialista por dez anos.

d) Incorreta. O Pacto-Germano Soviético dava à Alemanha e à URSS o direito de

incorporação de territórios da Polônia, porém a Inglaterra e a França (que pertenciam

à Liga das Nações) não apoiaram a invasão da Polônia pela Alemanha no ano de

1939, sendo este um dos principais motivos para a eclosão da guerra.

e) Incorreta. Política de não agressão entre Alemanha e URSS, pois a URSS

estava neutra na guerra até 1941, quando os nazistas romperam o Pacto Germano-

Soviético, fazendo com que a URSS entrasse na guerra.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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