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História

Neste Guia você vai estudar sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial
Pág. 61 à 64 do Volume 7
Prof. Rogério Cunha

O Japão em seu período imperialista.
O imperialismo não é somente um fenômeno da Europa e dos Estados Unidos. Ele
também esteve presente no Oriente, sobretudo com o Japão e a Rússia.
No caso japonês, a rápida industrialização da Era Meiji, na segunda metade do
século XIX, levou a ilha a buscar novos territórios que pudessem fornecer matériasprimas e serem mercados consumidores para os produtos japoneses.
Assim, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Japão se envolveu
em conflitos com a Rússia e promoveu a invasão de áreas continentais, sobretudo
China e Península da Coreia. O grande foco japonês era serem supremos no Oriente.
Mas para isso teriam que rivalizar com os EUA que também tinha as suas pretensões
nas regiões do Oceano Pacífico.

“No dia 07 de dezembro de 1941, sem anterior declaração de guerra, um ataque
japonês destruiria parte significativa da base naval americana de Pearl Harbor, nas
ilhas Havaí. O bombardeio destroçaria cinco encouraçados, arruinaria parcialmente
outros quatro, além de danificar mais de dez navios de guerra. Quanto aos aviões,
188 deles foram aniquilados ainda em solo. Somavam-se mais de dois mil mortos
ao conjunto de perdas dos Estados Unidos. Indubitavelmente, tal acontecimento
modificaria os rumos da Segunda Grande Guerra. Após a investida, os nipônicos se
tornariam senhores incontestes do Oceano Pacífico; basta dizer que, em maio de
1942, exerciam controle sobre a Malásia, Cingapura, Birmânia, Hong Kong, Índias
Orientais Holandesas, Filipinas, Guam e Ilha de Wake - as duas últimas possessões
americanas.”
SILVA, Francisco Carlos Teixeira. Enciclopédia de Guerras e Revoluções. v.2. Rio de Janeiro:
Campus, 2015. p. 144.

Para aprofundar
Por meio de uma pesquisa, procure descobrir:
1. Quais eram os interesses estratégicos do ponto de vista comercial,
industrial e militar dos EUA no Pacífico?
2. Por qual razão o Japão via nos Estados Unidos um rival? O que esses
dois territórios tanto queriam no Pacífico?
3. Como ficaram as relações entre Estados Unidos e Japão após a
Segunda Guerra Mundial?

A energia nuclear e suas consequências
Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiram
grandes somas de recursos no Projeto Manhattan, que tinha o objetivo
de desenvolver armas a partir da energia nuclear.
Como todos sabem, o projeto foi bem sucedido. A bomba nuclear foi
produzida e usada no final da Segunda Guerra Mundial no Japão.
Mesmo com o fim do conflito na Europa em maio de 1945, a guerra
se arrastava no Pacífico. O que pôs fim foi o uso das bombas em
Hiroshima e Nagasaki.
Para saber mais sobre o Projeto Manhattam, assista a reportagem a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=Yvo0dyW1vTE&t=164s.

Hiroshima
“Muitos mortos jaziam nos jardins. Numa bela ponte em forma de
arco [o padre Kleinsorge] passou por uma mulher nua, que, embora
tivesse o corpo inteiramente queimado e vermelho, dos pés à cabeça,
ainda estava viva. [...] O padre viu um uniforme. Julgando tratar-se de
um soldado, aproximou-se, mas, ao penetrar na vegetação, deparou
com uns vinte homens, todos no mesmo estado horripilante: o rosto
inteiramente queimado, as órbitas vazias, as faces marcadas pelo
líquido que escorrera das córneas derretidas. Deviam estar olhando
para cima, quando a bomba explodiu; talvez pertencessem à defesa
antiaérea.”
HERSEY, John. Hiroshima. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 59-60.
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EXERCÍCIOS
1. Quais os efeitos políticos do lançamento das bombas atômicas em
Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial?
2. Qual o impacto do lançamento das bombas atômicas sobre o
cenário pós-guerra?

#IrAlém

Para ir além
Hiroshima e Nagasaki - como foi o 'inferno' no qual
morreram milhares por causa das bombas atômicas:
https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-a05a8804-1912-4654-ae8a-27a56f1c2b8a

