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Segunda Guerra Mundial



Antecedentes

O Caminho para a Guerra

A Segunda Guerra Mundial foi um conjunto de confrontos bélicos que envolveu cerca de 58 

Países de várias regiões do planeta entre os anos 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 ou Alianças entre as potências beligerantes:

Potências do Eixo

Alemanha, Itália e Japão;

Potências Aliadas

Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, além da China, em menor escala, e da 

França, invadida e ocupada pelos Alemães durante quase todo o Conflito.
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Segundo alguns historiadores, a Segunda Guerra Mundial produziu números assustadores de 

brutalidade, numa escala nunca antes registrada:

Cerca de 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 

milhões de refugiados.

Por isso, conforme escreveu o historiador Marc Ferro, cinqüenta anos após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, as sociedades ainda estão sob um choque de um conflito 

que as feriu profundamente.

Sem dúvida, o ressentimento das nações se explica pela violência dos combates, pela 

vastidão dos dramas humanos, pela multiplicidade dos crimes cometidos.

Vejamos que circunstâncias contribuíram para a explosão desse conflito mundial, ainda mais 

trágico e violento que o anterior.
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Feridas da Primeira Guerra 

A Segunda Guerra Mundial foi, em diversos aspectos, o resultado de disputas mal resolvidas

desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Conforme vimos, os governos dos países vencedores tinham imposto – por meio do 

Tratado de Versalhes – duras condições às nações derrotadas, especialmente à 

Alemanha, considerada responsável pelo conflito.

Muitos alemães sentiram-se humilhados.

No momento em que a economia da Alemanha atravessava uma grave crise, o líder 

político Adolf Hitler fez despertar o sentimento de revolta da população.

Apelando para o orgulho nacional, ele alcançou o Poder e Fortaleceu o Estado 

nazista.

Dois dos principais objetivos de seu governo eram desafias as imposições do Tratado de 

Versalhes e romper o domínio internacional dos países que pertenciam ao grupo vencedor da 

Primeira Guerra, especialmente França e Inglaterra.
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Fragilidade da Liga das Nações

A Liga das Nações mostrou-se incapaz de manter a Paz Mundial.

Sem a adesão de várias potências, a organização não conseguiu reunir a força política

necessária para cumprir seu papel.

Foi impotente para impedir a Invasão Japonesa da Manchúria (1931), bem como a 

Invasão Italiana na Etiópia (1935).

Entre as nações ausentes estavam os Estados Unidos.

Mantendo uma política isolacionista, o governo estadunidense preferia concentrar suas 

atenções na América Latina e Ásia.
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A União Soviética era vista com desconfiança na Liga das Nações pelos governantes dos 

Países Capitalistas Ocidentais, para os quais o Socialismo Soviético era uma espécie de 

“Epidemia Social” que poderia contaminar os trabalhadores do mundo.

Em 1939, a União Soviética foi expulsa da Organização.

Assim, a Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e 

da França, vencedores da Primeira Guerra Mundial, que aproveitaram as condições 

favoráveis para estabelecer seus Impérios Coloniais.
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Expansionismo das Ditaduras

Durante a Década de 1930, os governos totalitários da Alemanha e da Itália, como o Regime 

Militarista do Japão, buscaram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus 

esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar.

Também se empenharam, no plano externo, em modificar a ordem internacional 

estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, implementando uma política 

de expansão territorial, militar e econômica.

Os governos da Inglaterra e da França, pro sua vez, adotaram no início uma política de 

apaziguamento em relação a esse expansionismo, talvez porque se beneficiavam da 

ordem internacional em vigor e queriam evitar um novo conflito bélico.

O resultado não foi o esperado, pois exatamente a expansão contínua desses países 

fomentou o início da guerra.

Vejamos a sucessão dos acontecimentos.
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Expansão Japonesa

Desde a última década do Século XIX, os governantes do Japão vinham expandindo 

seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China.

Em setembro de 1931, as Forças Japonesas iniciaram a invasão do Reino da 

Manchúria – no leste asiático, entre a China e a União Soviética – que era 

apoiado pelos Chineses.

Vitorioso nessa investida militar, o Governo do Japão decidiu invadir, em julho de 

1937, a China.

Os Chineses resistiram, dando início à chamada Guerra Sino-Japonesa.

A Liga das Nações chegou a condenar formalmente o expansionismo japonês, 

mas não conseguiu evitar os conflitos que se sucederam.
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Expansão Italiana

Em outubro de 1935, Tropas Italianas iniciaram a invasão da Abissínia – Etiópia – no 

leste da África.

Em maio de 1936, quando tomaram Adis-Abeba – a Capital Etíope – Mussolini

proclamou o Rei Italiano Vitor Emanuel III Imperador da Etiópia.

Por iniciativa de representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impôs sanções 

econômicas à Itália, determinando um bloqueio a seu comércio internacional. 

Essa medida, porém, não alcançou o efeito esperado, pois o bloqueio foi 

desrespeitado por importantes nações, as empresas petrolíferas dos Estados 

Unidos, por exemplo, continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano, 

enquanto os Alemães forneciam-lhe Carvão.

Desse modo, na seqüência de seus planos expansionistas, o Governo de 

Mussolini invadiu, em abril de 1939, a Albânia, anexando-a ao Território 

Italiano.
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Com base na idéia do Espaço Vital, o governo alemão – liderado por Hitler – planejou a Trajetória 

Expansionista da Alemanha Nazista, cujo desdobramento foi o início do Conflito Mundial.

Vejamos como isso aconteceu.

Renânia (1936)

Em março de 1936, Hitler ordenou que o Exército Alemão ocupasse a Renânia, região da 

Alemanha cortada pelo Rio Reno, na fronteira com a França.

O Tratado de Versalhes havia determinado que essa região deveria permanecer 

desmilitarizada, mas Hitler descumpriu tal determinação.

A maioria dos franceses não reagiu à ocupação da Renânia, pois estava politicamente 

dividida:

Havia conflitos internos entre os partidos de orientação marxista, de base operária, 

e as forças políticas tradicionais, que se mostravam, inclusive, simpatizantes do 

Fascismo.
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Além disso, os Generais Franceses não ficaram muitos preocupados com a eventual ação 

militar alemã no território da França.

Muitos ainda confiavam nos métodos utilizados pelo Exército na Primeira Guerra 

Mundial, razão pela qual elaboraram uma estratégia de defesa com base nas guerras 

de trincheira, com exército imóveis, garantindo suas posições.

Ordenaram, assim a construção de uma longa fortificação que percorria a fronteira

entre a França e a Alemanha, conhecida como Linha Maginot.

Em novembro de 1936, Hitler firmou um Pacto de Amizade e Cooperação com Mussolini, 

formando o denominado Eixo Roma-Berlim.

Pouco depois, no mesmo ano, assinou também um acordo com o Japão, para 

impedir a expansão do Comunismo Soviético – Pacto Anti-Comintern.

Essa política de alianças culminaria com a assinatura do Pacto Tripartite entre 

as três nações em setembro de 1940, e a formação definitiva do chamado Eixo.
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Áustria (1938)

Em março de 1938, Hitler prosseguiu com sua  política expansionista e anexou a Áustria

à Alemanha, com o apoio do forte Partido Nazista Austríaco, que preparou o caminho 

político par essa anexação, denominada Anschluss – União.

Alegava-se que os Alemães e Austríacos constituíam um único povo germânico e, 

portanto, deviam viver sob o comando de um mesmo Estado.

A Anschluss foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria, em abril de 1938, 

demonstrando que o Nazismo era popularmente aceito no país.

Comintern

O mesmo que Internacional Comunista – organização criada por Lenin, em 1919, para apoiar a expansão do 

socialismo pelo mundo; é uma abreviação do nome em inglês Communist International – Komintern, em 

russo.
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Tchecoslováquia (1938-1939)

Logo depois, Hitler passou a reivindicar também a anexação da região de Sudetos, que 

pertencia à Tchecoslováquia, mas era habitada por cerca de 3 milhões de alemães.

O Estado Nazista acusava as autoridades tchecas de oprimir os cidadãos alemães.

O Governo Tcheco, por sua vez, afirmava que essa acusação era Falsa, constituindo 

um argumento inventado por Adolf Hitler para ocupar a Tchecoslováquia.

Para discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1939 a Conferência de Munique, 

que reuniu representantes das Potências Européias.

Dela participaram além de Hitler e Mussolini, os Primeiros-Ministros Neville

Chamberlain, da Inglaterra e Édouard Daladier, da França.

Os representantes  do Governo da Tchecoslováquia, principais interessados no 

tema em discussão, foram impedidos de participar da Conferência
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Para os Tchecos, o resultado desse encontro era previsível.

Franceses e Ingleses decidiram ceder mais uma vez às ambições nazistas e concordaram 

com a anexação dos Sudetos pela Alemanha.

Insistiam em manter a política do apaziguamento, talvez pensando que essa seria a 

última reivindicação territorial de Hitler.

Sobre essa situação, o Ministro Chamberlain teria dito:

“É a Paz para Nossa Época”.

Seguindo ordens secretas de Hitler, os Exércitos Alemães não só ocuparam a região dos 

Sudetos, ma também invadiram a Tchecoslováquia, em março de 1939, desrespeitando 

as decisões acordadas na Conferência de Munique.

Sudetos

Denominação de uma cadeia de montanhas que forma uma fronteira natural entre Alemanha, Polônia e 

República Tcheca, na divisão política atual da Europa. A região pertencia ao Império Austro-Húngaro até a 

Primeira Guerra Mundial. Com o desmembramento desse império, em 1919, passou a fazer parte da então 

recém-criada Tchecoslováquia.
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Polônia (1939)

As autoridades do Governo da França e da Inglaterra não se manifestavam energicamente 

contra as ações dos nazistas.

Não queriam se indispor com o Governo da Alemanha, pois suas atenções 

continuaram dirigidas àquele que consideravam ser o grande inimigo do mundo 

capitalista ocidental:

O Socialismo na União Soviética.

Para surpresa de todos, representantes dos Governos da União Soviética Stalinista

e da Alemanha Nazistas – inimigos ideológicos – assinaram, em agosto de 1939, um 

Pacto de Não Agressão Mútua.

Não se sabia que eles tinham acertado secretamente a Divisão da Polônia e de 

outros países da região entre as Duas Potências.

Pouco tempo depois, em 1° de setembro de 1939, Tropas Alemãs invadiram o Território 

Polonês pelo OESTE, sendo seguidas pelas Tropas Russas, que, em 17 de setembro de 

1939, invadiram o lado LESTE.



Expansionismo Alemão



Segunda Guerra Mundial



Segunda Guerra Mundial

As Etapas do Maior Conflito da História

Dois dias depois do ataque Alemão à Polônia, os Governos da Inglaterra e da França 

declararam Guerra à Alemanha.

Para diversos historiadores, esse teria sido o começo da Segunda Guerra Mundial, embora 

o conflito ainda se restringisse a confrontos entre as três potências.

A Itália mantinha-se neutra, e o Japão lutava isoladamente contra a China.

Desde a Declaração de Guerra à Alemanha pelos Governos Inglês e Francês até o Final

do Conflito, a Segunda Guerra pode ser dividida em

Duas Grandes Fases:
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Primeira Fase (1939-1941)

Marcada, principalmente, pela rápida e eficiente Ofensiva Alemã, com a ocupação de 

vários países pelas Forças Nazistas;

Segunda Fase (1942-1945)

Marcada pela entrada da União Soviética e, depois, dos Estados Unidos na Guerra e pela 

“Mundialização” do Conflito, com a formação de Dois Grandes Blocos de Países – os 

que apoiavam o Eixo e os que apoiavam os Aliados.

Essa fase terminou com a Vitória dos Aliados.
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Ofensiva Alemã (1939-1941)

Os primeiros anos da Guerra caracterizaram-se pela rápida ofensiva das Forças Alemãs.

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 Luftwaff – Força Aérea Alemã – e a chegada, por último, das Tropas de 

Ocupação, que consolidavam a Vitória Nazista.

Com a nova estratégia militar, os exércitos alemães, depois de dominar a Polônia, 

conquistaram rapidamente os seguintes países:

– Dinamarca

9 de abril de 1940. Os Alemães utilizaram um Poderoso Ataque combinando Forças 

Navais, Aéreas e Terrestres, ao qual os dinamarqueses não conseguiram resistir;
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– Holanda

15 de maio de 1940. Com a Invasão Alemã, a Família Real Holandesa fugiu para 

Londres, formando um Governo no Exílio para coordenar a resistência contra os 

Nazistas;

– Bélgica

28 de maio de 1940. Os exércitos Ingleses e Franceses que combatiam no Norte do 

território Belga foram obrigados a se retirar pelo porto de Dunquerque. 

Com a rápida chegada dos Exércitos Alemães, quase todo o equipamento 

militar  Inglês e Francês foi tomados pelos Nazistas.

Na retirada, Milhares de Franceses foram aprisionados pelos Alemães.
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– Noruega

10 de junho de 1940. Apesar da heróica resistência, as Tropas Norueguesas foram 

vencidas pela superioridade dos armamentos alemães.

O Rei da Noruega fugiu para Londres e os Nazistas entregaram o Poder a 

Vidkun Quisling, Chefe do Partido Fascista Norueguês.

– França

14 de junho de 1940. Contornando as defesas francesas posicionadas na Linha 

Maginot, os Alemães invadiram a França e ocuparam Paris.

Parte do território Francês ficou diretamente sob o Controle Nazista.

Enquanto na outra parte, formou-se um Governo que colaborou com os 

Alemães, comandados pelo Marechal Pétain e sediado na cidade francesa 

de Vichy.
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Combates na Inglaterra e na África

No dia 3 de junho de 1940, a Itália declarou Guerra à Inglaterra e à França, entrando no 

conflito do lado Alemão.

Dias depois, ocorreria a Rendição Francesa.

Se descontarmos os Países Neutros – Irlanda, Portugal e Espanha – podemos dizer que, na 

Europa Ocidental, restavam apenas as Forças da Inglaterra como adversárias dos Nazistas.

Bombardeados violentamente dia e noite, os Ingleses resistiam aos ataques comandados 

pelos Nazistas.

Na Batalha da Inglaterra (1940-1941), a Aviação Inglesa – RAF – Royal Air Force –

conseguiu rechaçar os ataques da Força Aérea Alemã.

No norte da África, entretanto, Tropas Alemãs e Italianas, comandadas pelo General Rommel, 

do Afrika Korps – Corpo Expedicionário Alemão na África – obtiveram significativas vitória sobre 

os Ingleses, ameaçando a dominação Britânica no Egito.
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Resistência Européia

Para se opor ao Governo considerado colaboracionista do Marechal Pétain, formou-se a 

Organização França Livre, liderada pelo General Charles de Gaulle, que representava as 

Forças de Resistência Francesa no exílio.

Instalado em Londres, o General de Gaulle conclamava os Franceses, por meio da Rádio 

BBC, a lutar internamente contra a Ocupação Nazista.

Também reuniu Forças Militares Francesas sediadas no exterior, como a Legião 

Estrangeira, para participar de algumas Batalhas.

Assim, aos poucos, e em épocas diferentes, organizaram-se diversas formas de resistência à 

dominação nazista nos países europeus ocupados pelos Exércitos Alemães.
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Ocorreram desde manifestações pacíficas e espontâneas da população – como a dos 

Dinamarqueses, que se retiravam dos bares assim que entrava um militar alemão – até a 

formação de Milícias Armadas para lutar diretamente contras os Nazistas.

Em diversos lugares, a resistência armada, agindo na clandestinidade, procurava, por 

exemplo, destruir instalações Alemãs por meio de sabotagem e guerrilha – ações 

realizadas por pequenas tropas que utilizavam emboscadas.
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Ataques à URSS e aos EUA

No ano de 1941, ocorreram Dois Fatos que mudaram totalmente os Rumos e a Dimensão do 

Conflito:

– Invasão Alemã na URSS

No dia 22 de junho, rompendo acordos anteriores, Tropas Alemãs invadiram a União 

Soviética, o que motivou a Reação Militar Soviética contra os Nazistas.

– Ataque Japonês a Pearl Harbor

No dia 7 de dezembro, pressionados pelos Embargos Econômico e de fornecimento de 

Petróleo por parte do Governo dos Estados Unidos, os Japoneses atacaram a base 

militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí.

No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Declaração de Guerra

contra o Japão.
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Expansão do Conflito (1942-1945)

Com a entrada das Forças Militares da União Soviética e dos Estados Unidos, a Guerra

ganhou proporções realmente mundiais.

Foi só então que se formaram com maior clareza os Dois Grandes Blocos Antagônicos: o 

grupo de países que apoiavam as Potência dos Eixo – Alemanha, Itália e Japão – e o do 

grupo de países que apoiavam as chamadas Potências Aliadas – Inglaterra, Estados 

Unidos e União Soviética, além da França e China.

O Brasil também participou da Guerra, nessa fase, ao lado dos Aliados.
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– Avanço Japonês no Pacífico

Causando grande destruição à Frota Estadunidense baseada em Pearl Harbor, os 

Japoneses puderam, durante alguns meses, avançar sobre várias Ilhas e Regiões do 

Pacífico, conquistando Hong-Kong, Filipinas, Malásia, Tailândia, Cingapura, Indonésia, 

Vietnã, Laos e Camboja, entre outras.

Em junho de 1942, o Japão detinha a supremacia naval na região.

Suas ações eram geralmente apoiadas pela Força Aérea Japonesa.

A partir da segunda metade de 1942, após reorganizar sua Frota no Pacífico, as 

Forças dos Estados Unidos passaram a combater os Japoneses com Todo o seu 

Poderio.
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Derrota Nazista na URSS

As mais terríveis batalhas da Segunda Guerra Mundial foram travadas na frente oriental 

européia, entre Alemães e Soviéticos.

Foi lá que o Governo de Hitler concentrou ma maior parte de seu Exército Nazista – cerca 

de 65% - seus melhores equipamentos militares e suas tropas de elite.

Entre junho de 1941 até agosto de 1942, os Exércitos Alemães – apoiados por aliados 

Húngaros, Finlandeses e Italianos – avançaram de modo fulminante pelo território da 

União Soviética, aniquilando cerca de Um Terço de seu Exército.

Calcula-se que na luta contra os Nazistas – segundo o Historiador e General Soviético 

Dmitri Volkogonov – tenham morrido de 26 a 27 milhões de pessoas, entre Civis e 

Militares, dos quais cerca de 10 milhões caíram nos campos de batalha ou 

morreram em prisões.

Em setembro de 1942, veículos blindados do Exército Alemão entraram na cidade 

de Stalingrado – hoje Volgogrado – onde seria travada uma das mais sangrentas 

batalhas da Segunda Guerra.
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Foram mais de dois meses enfrentando uma terrível resistência, sem que os 

Nazistas conseguissem dominar a cidade por completo.

Receberam, porém, ordens diretas de Hitler para não Retroceder.

Os Soviéticos também não podiam perder essa cidade, pois eram um ponto 

estratégico para eles.

Assim, a partir de 19 de novembro de 1942, o Exército Soviético iniciou uma 

grande contraofensiva.

O resultado foi a rendição das Tropas Alemãs, em fevereiro de 1943.

Com a Batalha de Stalingrado, pela primeira vez na guerra, um General Alemão –

Friedrich Paulus – e seu exército foram obrigados a se render.

Acabava assim o Mito da Invencibilidade Alemã.
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Depois dos episódios de Stalingrado, os Soviéticos tomaram a iniciativa dos ataques 

e foram conquistando, um a um, os territórios dos países antes controlados pelos 

Nazistas:

Finlândia, Bulgária, Hungria, Romênia, Polônia e Tchecoslováquia.

Mantendo este avanço, os Soviéticos seriam os primeiros, no final da Guerra a entrar 

vitoriosamente em Berlim.
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Um Tenente do Exército Alemão fez o seguinte relato sobre a violência dos combates em 

Stalingrado:

Para tomarmos uma única casa lutamos 15 dias, lançando mãos de morteiros, granadas, 

metralhadoras e baionetas. Já no terceiro dia, 54 cadáveres de soldados alemães estavam 

espalhados pelos porões, pelos patamares e pelas escadas. 

Nossa frente é um corredor ao longo de quartos incendiados. Pelas chaminés e escadas de 

incêndio das casas vizinhas é que chegam os reforços. 

A luta não cessa nunca. 

De um andar para o outro, rostos enegrecidos pelo suor, nós nos bombardeamos uns aos outros 

com granadas, em meio a explosões, nuvens de poeira e fumaça, montes de argamassa, em 

meio ao dilúvio de sangue, aos destroços de mobiliário de seres humanos. Perguntem a qualquer 

soldado o que significa meia hora de luta corpo a corpo numa peleja desse tipo. 

Depois imaginem Stalingrado oitenta dias e oitenta noites só de lutas corpo a corpo. As ruas já 

não se medem por metro, mas por cadáveres. 

Stalingrado já não é mais uma cidade quando chega a noite causticante de sangue e de gemidos, 

os cães lançam-se às águas do Volga e nadam desesperadamente à outra margem. 

Só os homens resistem.
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– Bombardeios Sobre a Alemanha

Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, toda a sua Força Industrial foi posta a 

Serviço da Guerra e dos Aliados.

Milhares de navios, tanques e aviões, bem como toneladas de armamentos, foram 

produzidos pelas indústrias bélicas do país.

Em 1942, tiveram início bombardeios aéreos sistemáticos ingleses e 

estadunidenses sobre as Grandes Cidades Alemãs.

A intensidade destes ataques foi aumentando até 1945.

Aos poucos, a Aviação Aliada destruía as redes de comunicação e as zonas 

petrolíferas dos Nazistas, paralisando, assim, a Indústria Bélica Germana.
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– Vitória Aliada na África

No norte da África, o General Inglês Montgomery iniciou, em outubro de 1942, a 

contraofensiva às Tropas do General Rommel, do Afrika Korps.

Com Rommel e seus Exércitos cercados pelas Forças Aliadas, em 13 de maio de 

1943, 252 mil soldados alemães e italianos foram obrigados a se render.
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– Conquista da Itália

Desembarcando na Sicília em julho de 1943, as Tropas Aliadas, lideradas por 

Estadunidenses e Ingleses, iniciaram a Invasão da Itália.

Mussolini foi, então, Preso e afastado do Governo pelo Conselho Fascista, sendo 

designado para sucedê-lo o General Pietro Badoglio, que assinou um Tratado de 

Paz com os Aliados.

Mussolini ainda contava, porém, com a Proteção dos Alemães, que dominavam o 

norte do País.

Um Comando Militar Nazista libertou Mussolini, nos Abrúzios, levando-o para 

norte da Itália, onde fundou a República Social Italiana, em setembro de 1943.

Mussolini voltaria a ser Preso por Tropas Italianas da Resistência

Antinazista, sendo imediatamente Executado, 

em 29 de abril de 1945.
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Os Aliados continuaram a ofensiva em território Italiano.

Depois de reconquistar Roma, em junho de 1944, avançaram até o norte 

do país, onde Tropas Alemãs ainda ofereciam resistência.

Sua Rendição Final ocorreria apenas em 2 de maio de 1945.

A Força Expedicionária Brasileira – FEB – com um efetivo de mais de 25 mil 

homens, participou da luta contra o Nazifascismo durante essa campanha na 

Itália
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Descoberta da Liberdade

No texto a seguir, o escritor italiano Umberto Eco conta como, após a prisão de Mussolini, 

descobriu o significado da palavra Liberdade. Nesse momento, ele tinha apenas 11 anos de 

idade.

Na manhã de 27 de julho de 1943 foi-me dito que, segundo informações lidas na rádio, o fascismo 

havia caído e Mussolini tinha sido feito prisioneiro.

Minha mãe mandou-se comprar o jornal.

Fui ao jornaleiro mais próximo e vi que os jornais estavam lá, mas os nomes eram diferentes.

Além disso, depois de uma breve olhada nos títulos, percebi que cada jornal dizia coisas 

diferentes.

Comprei um, ao acaso, e li uma mensagem impressa na primeira página, assinada por cinco ou 

seis partidos políticos como Democracia Cristã, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de 

Ação, Partido Liberal.

Até aquele momento pesei que só existisse um Partido em todas as cidades e que na Itália só 

existisse, portanto, o Partido Nacional Fascista.

Eu estava descobrindo que, no meu país, podiam existir diversos partidos ao mesmo tempo.
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E não só isso: como eu era um garoto esperto, logo me dei conta de que era impossível que 

tantos partidos tivessem aparecido de um dia para o outro.

Entendi assim que eles já existiam como organizações clandestinas.

A mensagem celebrava o fim da ditadura e o retorno à liberdade:

Liberdade de palavra, de imprensa, de associação política.

Estas palavras “Liberdade”, “Ditadura” – Deus meu – era a primeira vez em toda a minha vida que 

eu as lia.

Em virtude dessas palavras renasci como homem livre ocidental.
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– Invasão da Normandia

Em 1944, a França ainda estava ocupada pelos Nazistas.

Assim, uma nova frente de combate contra os Alemães foi cuidadosamente planejada por 

Ingleses e Estadunidenses.

No dia 6 de junho desse ano, Tropas Aliadas desembarcaram nas praias da 

Normandia – noroeste da França – e iniciaram intenso ataque às Tropas Alemãs.

Esse desembarque é considerado a maior invasão militar marítima da história, com 

cerca de 3 milhões de soldados.

O dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como “O Dia D” – dia da decisão – que, na 

terminologia militar, significa a data escolhida para a realização de uma Operação Bélica.

Depois de controlar a Normandia, as Tropas Aliadas foram avançando para o interior 

do Território Francês até libertar Paris, em 25 de agosto de 1944.

Depois, seguiram em direção à Fronteira com a Alemanha.
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– Rendição Nazista

Mesmo diante da esmagadora pressão dos adversários, tanto na frente oriental –

Soviéticos – como na frente ocidental – Ingleses, Estadunidenses, e demais Aliados – o 

Comando Nazista, situado em Berlim, decidiu Lutar até a Morte.

Para isso, promoveu uma mobilização maciça da população alemã, incluindo 

crianças, mulheres e idosos.

Tribunais Militares Nazistas obrigavam a População a Lutar.

Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada.

Em 30 de abril, Adolf Hitler, sua mulher Eva Braun e o Ministro Joseph Goebbles

suicidaram-se.

No dia 8 de maio de 1945, deu-se a Rendição Incondicional da Alemanha.

Essa data é considerada o Dia da Vitória na Europa.
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– Rendição Japonesa

No Extremo Oriente, porém, a Guerra prosseguiu, pois o Japão não se rendia, e tinham se 

passo quase Três Meses desde o Final do conflito na Europa.

O Governo e os Líderes Militares dos Estados Unidos, que desde o ataque a Pearl 

Harbor vinham combatendo os Japoneses decidiram desferir o Golpe Definitivo, em 

agosto de 1945.

Numa demonstração ao mundo de seu poderio militar, explodiram Duas Bombas 

Atômicas em território japonês, a primeira em Hiroshima, no dia 6 de agosto e a segunda 

em Nagasaki, no dia 9 de agosto.

Nas duas cidades, morreram instantaneamente cerca de 160 mil pessoas.

Tempos depois, milhares de pessoas viriam a morrer em conseqüências de doenças 

provocadas pela Radiação Nuclear daquelas Bombas.

A Rendição Incondicional Japonesa ocorreu, finalmente, 

em 2 de setembro de 1945.



Segunda Guerra Mundial

Segundo Harry Truman, Presidente dos Estados Unidos na época, a Bomba Atômica foi 

utilizada para apressar a rendição do Governo Japonês.

Entretanto, para muitos analistas, o uso da Bomba Atômica foi um Crime de Guerra 

cometido pelo Governo dos Estados Unidos.

Cujo objetivo seria intimidar o Governo da União Soviética e demarcar sua 

Força Política, tendo em vista a Nova Ordem Internacional do pós-guerra, que 

começava a se estruturar.
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Resultados da Guerra e Punições dos Derrotados

Ao final do conflito, grande parte da Europa e algumas regiões da Ásia encontravam-se 

devastadas.

Milhões de pessoas choravam seus mortos, feridos e inválidos, e outras tantas

padeciam pela falta de alimentos e moradia. Haviam perdido tudo. Milhões de pessoas 

também foram desalojadas de seus Países durante e após os conflitos.

A Segunda Guerra Mundial produziu números assustadores de brutalidade, numa escala nunca 

antes registrada.

Os números exatos não são conhecidos, mas estimam-se que tenha sido afetados pela 

violência da guerra cerca de 300 milhões de pessoas, entre mortos, feridos, órfãos e 

refugiados.
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Tribunal de Nuremberg

Ao Final do Conflito, uma das grandes preocupações dos Governos das Potências 

Vencedoras foi o tratamento a ser dado aos Líderes Nazistas, considerados os principais 

causadores do conflito, além de responsáveis por crimes de guerra e contra a humanidade –

definidos, então, como extermínio, escravização, deportação, entre outros atos desumanos 

cometidos contra alguma população.

Assim, entre 1945 e 1946, instalou-se na cidade alemã de Nuremberg um Tribunal Militar 

Internacional, conhecido como Tribunal de Nuremberg, que julgou mais de 20 dos

principais Líderes Nazistas.

Os Julgamentos foram conduzidos por Juízes Britânicos, Estadunidenses, Soviéticos e 

Franceses.

Dentre os Líderes Nazistas, Onze foram Condenados à Morte por Enforcamento, e 

somente Três receberam Absolvição.
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– Holocausto

Também se realizaram nessa cidade julgamentos de colaboradores do nazismo, 

principalmente Médicos.

Calcula-se que centenas de médicos, desprovidos de senso ético, tinham atuado em 

campos de concentração nazistas, realizando experimentos Pseudocientíficos com 

Seres Humanos, conduzidos de Forma Brutal.

Foi durante esses julgamentos que o mundo tomou conhecimento dos horrores 

cometidos nesses recintos e soube da extensão do extermínio programado de 

milhões de pessoas pelos Nazistas, o que ficou conhecido como Holocausto.

Os Campos de Concentração e Extermínio – como Auschwitz, Chelmno, Belzec, 

Sobibor, e Treblinka – eram locais onde o Governo Nazista aprisionava os “indesejáveis”

do regime:

Judeus, Eslavos, Ciganos, Comunistas, Homossexuais, Deficientes Físicos e 

Mentais, entre outros, além de Alemães que colaboravam com essas pessoas.
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Eram pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, submetidas a todo o tipo de 

tortura, maus-tratos e humilhação.

Por último, nos campos de extermínio, eram conduzidas à morte, utilizando-se para 

esse fim câmaras de gás, disfarçadas com freqüência como locais de banho.

Os cálculos sobre as vitimas do nazismo em Campos de Concentração variam muito.

Os Soviéticos, por exemplo, consideram que só em Auschwitz, na Polônia, o maior 

desses campos, tenham morrido cerca de 4 Milhões de Pessoas. Já o trabalho de 

Historiadores como Raul Halbug aponta um número entre 1,1 e 1,5 Milhão, dos quais 

90% eram Judeus.

Qual foi a participação da Itália Fascista nesse Contexto de Violências?

Embora haja semelhanças entre o Nazismo Alemão e o Fascismo Italiano, é sabido 

que diferentemente da Alemanha Nazista, o Governo Fascista Italiano nunca 

determinou o Massacre Coletivo de camadas inteiras da sua população.
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Os Fascistas cometeram Crimes Políticos dos quais foram vitimas alguns de seus 

Adversários Declarados – como o Deputado Socialista Giacomo Matteotti, assassinado

em junho de 1924 – mas não construíram um Sistema de Campos de Concentração para 

Escravizar ou Exterminar milhões de cidadãos, como fez o Regime Nazista.



Campo de Belzec – Polônia

Leia algumas anotações do Engenheiro Kurt Gerstein, que trabalhava para os Nazistas no 

Campo de Concentração de Belzec, na Polônia, onde se estima que tenham sido 

exterminados cerca de 550 mil Judeus.

Eu estava de pé com o Capitão Wirth, próximo às Câmaras da Morte. Homens, mulheres, 

crianças, pessoas com pernas amputadas, todos completamente nus, passavam diante de 

nós.um forte militar da SS acompanhava essa gente e lhes dizia com voz suave: Não vai 

acontecer nada. Vocês devem respirar profundamente para fortalecer os pulmões; esta inalação é 

necessária para combater enfermidades e infecções. Mas a maioria das pessoas compreendia o 

que estava acontecendo. Mães nuas com o pequeno filho no peito; as crianças de todas as 

idades; todos vacilavam, mas acabavam entrando nas câmeras da morte. A maioria caminhava 

em silêncio, empurradas pelos que vinham atrás e conduzidas pelas chicotadas dos militares da 

SS.
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Outras Medidas

As Potências Aliadas também determinaram o Pagamento de Indenizações pelas Nações do 

Eixo aos diversos países atingidos pela Guerra, totalizando mais de 2 Bilhões de Dólares.

A Alemanha teve teu Território Dividido e todos os seus Recursos Materiais e 

Econômicos controlados pelas Quatro Potências Aliadas.

Suas Indústrias não puderam mais produzir Armamentos Militares.

Nos anos seguintes, uma Nova Ordem Mundial começou a ser construída.

Os Países da Europa destruída perderam o Poder Político-Econômico que havia exercido 

até então.

Os Estados Unidos e a União Soviética se tornariam as Nações Mais Poderosas do 

Mundo, dando início a uma Divisão Ideológica Internacional e à Guerra Fria.
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