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História

Neste Guia, você vai estudar a Segunda Guerra Mundial.
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Ascensão do nazismo e acirramento das tensões na Europa
A Crise de 1929 deu aos nazistas o ímpeto eleitoral que precisavam para chegar ao
poder. Hitler, uma vez alçado à condição de chanceler, iniciou a implantação das suas
posições políticas.
Entre as suas principais ideias estava a suposta superioridade da “raça” ariana
sobre os demais grupos étnicos e o expansionismo territorial em busca do chamado
“espaço vital” que permitiria o crescimento e desenvolvimento que os nazistas
almejavam.
Essa busca por territórios para atender as necessidades da indústria alemã foi
provocadora de atritos com os demais países do continente.

O fracasso da política de apaziguamento na contenção dos ímpetos nazistas.
Apaziguamento foi a política externa levada pelo governo britânico, entre 1933 e
1939, frente às repetidas violações do Tratado de Versalhes cometidas pelo governo
de Adolf Hitler. Desde a assinatura do Tratado de Versalhes [...] a Grã-Bretanha vinha
se distanciando da França e da Bélgica, que exigiam o cumprimento rigoroso de todas
as cláusulas do tratado, em especial sobre o pagamento da dívida de guerra e o
rearmamento das Forças Armadas Alemãs. O governo britânico, secundado pelo norteamericano, acreditava que cedo ou tarde a Alemanha deveria ser chamada para ocupar
um papel de envergadura política europeia, em especial depois de 1927, quando a URSS
começou a construir um potencial militar importante. [...] Da mesma forma, o crescimento
da Marinha Imperial Japonesa no Extremo Oriente e o restabelecimento de uma política
russa na Ásia Central e na China faziam o governo britânico temer uma nova ameaça
ao seu império colonial. [...] Nesse sentido, recompor o equilíbrio europeu, permitindo o
ressurgimento militar da Alemanha, [...] seria a melhor forma de ocupar os soviéticos na
frente ocidental e evitar um novo conflito no continente.
SILVA, Francisco C. T. Enciclopédia de guerras e revoluções. V. II. Rio de Janeiro: Campus, 2015. p. 7.

Reerguendo um gigante: o protagonismo alemão frente ao Eixo

Os acordos firmados depois da Primeira Guerra Mundial não deixaram nenhuma
potência europeia satisfeita. Nesse sentido, orientada por um sentimento
revanchista cooptado no nacionalismo nazista, a Alemanha de Adolf Hitler
ressurgiu.
Desobedecendo às cláusulas do Tratado de Versalhes (1919), a Alemanha buscou
seu fortalecimento na indústria armamentista, no reaparelhamento do exército e
nas políticas de anexação (com a incorporação dos Sudetos, Renânia, Morávia,
Boêmia e Áustria), que propiciaram importantes avanços nos planos econômico e
geopolítico, favoráveis a um eventual cenário de guerra.
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As anexações alemãs antes da guerra
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O início do conflito
“Quando Hitler invadiu a Polônia, em setembro de 1939, a Inglaterra e a França
finalmente declararam guerra à Alemanha. Para garantir que não precisaria enfrentar
uma guerra em duas frentes, Hitler assinou um pacto de não agressão com a União
Soviética comunista, país que ele abominava por ser o lar do ‘veneno bolchevique
judaico’. Dessa vez, os planos alemães para conquistar a França funcionariam: ela foi
derrotada em cinco semanas, numa Blitzkrieg, ou ‘guerra-relâmpago’, em que tropas
protegidas por tanques no solo e aviões no céu atropelavam o inimigo. Agora, a
Inglaterra enfrentava Hitler sozinha.”
HIRST, John. A mais breve história da Europa. Edição Kindle. Rio de Janeiro: Sextante, 2018. p. 2816.

As fases da guerra
A Segunda Guerra Mundial, a partir de 1º de setembro de 1939 (com a invasão da Polônia
pelas forças alemãs), pode ser estruturada da seguinte forma:
1ª Fase (1939-1941): Alemanha, Itália e Japão (forças do Eixo) realizam suas políticas de
avanço sobre a Europa (Alemanha), norte da África (Itália) e sobre os territórios asiáticos
(Japão).
2ª Fase (1941-1943): Entrada dos Estados Unidos e União Soviética (quebra do pacto de não
agressão nazi-soviético) no conflito ao lado dos Aliados, a partir de 1941, mudando a relação
de forças a favor destes.
3ª Fase (1943-1945): Encaminhamento final da guerra e vitória das forças Aliadas.

EXERCÍCIOS
1. Estabeleça as relações entre o Tratado de Versalhes e o sentimento revanchista entre os
alemães nas décadas de 1920 e 1930.
2. De que modo a Crise de 1929 criou condições políticas para a chegada dos nazistas ao
poder na Alemanha?
3. Descreva as relações diplomáticas estabelecidas entre a Alemanha e a URSS ao longo das
décadas de 1930 e 1940.
4. Por que, em um primeiro momento, muitos países foram coniventes com Hitler?

#IrAlém

Para entender melhor o que foi a política do apaziguamento, acesse
a reportagem a seguir sobre a Conferência de Munique e entenda o
papel desse encontro no desenrolar da Segunda Guerra Mundial:
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/conferencia-munique.htm

