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Para começo de conversa:
Antes da Guerra;

❖ Resultados do Tratado de Versalles;

_Alemanha com altos índices de desemprego.

_Sentimento de humilhação devido a derrota na I Guerra e o pagamento dos espólios.

_Sentimento de revanchismo.

_Endividamento.

_Governo fraco (República de Weimar).

_ascensão do nacionalismo (O termo é utilizado para descrever o sentimento e a
atitude que os integrantes de uma nação têm quando forma a identidade nacional.
Nacionalismo corresponde à identidade nacional, definida em termos de origem
comum, laços culturais, língua e etnia. Como ação política estão incluídas questões
como a autodeterminação, envolvendo a soberania sobre assuntos internos e
internacionais).



República de Weimar
Período de 1919/1933

❖ Sistema de governo Republicano que teve origem com a substituição da Monarquia,
seu nome República de Weimar se deu a cidade em que teve origem.

❖ 1919 Assembleia Constituinte

❖ 1921/22 Greves operárias, tentativa de nacionalização dos bancos e das minas de
carvão

❖ 1923, tentativa de golpe pelo Partido Nacional Socialista Alemão ( Partido Nazista).

❖ Hitler vai preso em 1923 sob acusação de golpe de Estado (9 meses de pena).

❖ Na cadeia escreve Mein Kampf ( Minha Luta).



Minha Luta

Poderia haver uma sujidade, 
uma impudência de qualquer 
natureza na vida cultural da 
nação em que, pelo menos 
um judeu, não estivesse 
envolvido?

Quem, cautelosamente, 
abrisse o tumor haveria de 
encontrar, protegido contra as 
surpresas da luz, algum 
judeuzinho. Isso é tão fatal 
como a existência de vermes 
nos corpos putrefatos.

Adolf Hitler - Mein Kampf



1933
❖ O Partido Nazista, com a maioria dos votos no Parlamento alemão 

em 1933 leva Hitler a assumir o cargo de chanceler.

❖ Instituição de um governo Totalitário.

❖Destruição da sociedade burguesa.

❖Massificação da mídia, glorificação do nazismo, valorização da raça 
ariana.

❖Propaganda nazista visava transformar Hitler em um líder que 
representasse glória e prosperidade



A propaganda demonstra Hitler à frete do povo alemão, como se lhes trouxesse de volta à 
prosperidade representada pela luz que emana acima de sua cabeça. A bandeira nazista é a 
representação das ideias de superioridade ariana.



Führer (Aquele que 
deve ser seguido)



Discurso à juventude Hitlerista



Alemanha caminha a um 
novo conflito
❖ Aumento do sentimento de 

revanchismo.

❖ Criação de Tropas de Elite 
chamadas SS (abreviação de 
Schutzstaffel, equivale a “escudo 
de proteção”).

❖ Busca da união dos povos que 
falavam a língua alemã

❖ Formação da “Grande 
Alemanha”

❖ Reaver territórios perdidos na 
Guerra anterior

❖ Povos não arianos deveriam ser 
dominados e após dizimados

❖ Inicio da perseguição judaica



“Noite de Cristal”
❖ Após uma tentativa de ataque 

judeu à  um diplomata alemão na 
França, o governo nazista deu 
ordem aos cidadãos alemães 
para destruírem símbolos 
judaicos.

❖ A Noite de Cristal ficou assim 
conhecida pelo incêndios de 
Sinagogas, depredação de 
comércios judaicos, invasões de 
casa de famílias judaicas.

❖ A Noite de Cristal deu início a 
perseguição massiva ao povo 
judeu.



Leis de Nuremberg, 1935
❖O casamento entre judeus e súditos de sangue alemão ou assimilado

ficam proibidos;

❖Os judeus não podem empregar no serviço de suas casas, mulheres
de sangue alemão ou assimilado com idade de menos de 45 anos.

❖É proibido aos judeus de empavesarem-se nas cores nacionais
alemães. Todavia, podem empavesarem-se nas cores judias: o
exército deste direito é protegido pelo Estado.



Obrigatoriedade do uso de símbolos judaicos





Itália Fascista

Benito Mussolini



Mussolini chega ao poder
❖ Partido Nacional Fascista Italiano

❖ Situação de dificuldades econômicas pós I Guerra (greves, desemprego, inflação)

❖ Mussolini conseguiu apoio dos burgueses com medo do crescimento do socialismo 
na Itália.

❖ 1922, o Partido Fascista promove uma Marcha sobre Roma, após esse fato o Rei 
Emanuel III convidou Mussolini a ser seu Primeiro Ministro.

❖ 1924, oposições destruídas, lideres socialistas assassinados.

❖ 1925, proibição dos Partidos a não ser o Fascista.

❖ 98% dos italianos eram a favor do fascismo em 1929 (ano da crise).

❖ 1929, Concordata de Latrão, Papa Pio XI, reconhece a unificação Italiana e em triica
recebe o território do Vaticano. 



Fascismo
1 . Culto da tradição

2. Rechaço do modernismo

3. Culto da ação pela ação. Pensar é uma forma de castração.

4. Rechaço do pensamento crítico. O espírito crítico opera distinções e distinguir é
sinal de modernidade.

5. Medo ao diferente.

6. Apelo às classes médias frustradas. Em nossa época, o fascismo encontrará seu
público nesta nova maioria.

7. Nacionalismo e xenofobia

8. Inveja e medo do “inimigo”.

9. Princípio de guerra permanente, antipacifismo.



10. Elitismo, desprezo pelos fracos.

11. Heroísmo, culto à morte.

12. Transferência da vontade de poder a questões sexuais. Machismo, ódio ao sexo 
não-conformista, como a homossexualidade. Transferência do sexo ao jogo das 
armas.

13. Populismo qualitativo, oposição aos apodrecidos governos parlamentares.

14. Novilíngua. Todos os textos escolares nazis ou fascistas se baseavam em um léxico
pobre e em uma sintaxe elementar, com a finalidade de limitar os instrumentos para
o raciocínio complexo e crítico.

Fonte: http://www.socialistamorena.com.br/as-14-caracteristicas-do-fascismo/

http://www.socialistamorena.com.br/as-14-caracteristicas-do-fascismo/


II  Guerra (Conflito) 
❖ 1936/1938 Alemanha usa de “guerra diplomática”

❖ 1938 Anexação da Áustria

❖ Conferência de Munique, Mussolini auxilia Hitler a tomar a Tchecoslováquia.

❖ 1939, Alemanha anexa Boêmia e Morávia.

❖ 1939, Alemanha e URSS assinam pacto de não agressão

❖ 1939, Alemanha invade a Polônia.

❖ Inglaterra e França declaram Guerra à Alemanha, inicia se

o conflito Mundial.



Como se dividiu a Guerra?
Os Países do Eixo foram os estimuladores do conflito com suas
doutrinas radicais. Reuniam a Alemanha nazista sob o comando de
Adolf Hitler, a Itália fascista de Benito Mussolinie o império nipônico
Japonês. Os adversários identificavam o eixo a ser combatido como
Roma-Berlim-Tóquio.

Contra os Países do Eixo se reuniram os países Aliados. Estes
representavam basicamente os mesmos que formaram a Tríplice
Entente durante a Primeira Guerra Mundial. No comando dessa força
de coalizão estavam os Estados Unidos, o Reino Unido e a União
Soviética.

Fonte: https://www.infoescola.com/segunda-guerra/aliados/

https://www.infoescola.com/historia/nazismo/
https://www.infoescola.com/historia/fascismo/
https://www.infoescola.com/biografias/benito-mussolini/
https://www.infoescola.com/historia/triplice-entente/
https://www.infoescola.com/europa/reino-unido/
https://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
https://www.infoescola.com/segunda-guerra/aliados/


Invasões Alemãs, retomadas Inglesas e Americanas



Perseguição judaica
❖ Formação de Guetos

❖ Confisco de bens

❖ Sequestro de famílias inteiras para trabalhos forçados em Campos de Concentração

❖ Medicina experimental



Gueto de Varsóvia



Auschwitz







Sobrevivente



Ciência Nazista
• Química

• Não existia rival à altura da química alemã antes das guerras. O país 
inventou a aspirina e a novocaína (anestésico usada por dentistas) e 
desenvolveu fertilizantes, corantes e microscópios muito mais baratos 
e eficientes. O setor foi um dos que mais se envolveram com o 
nazismo – a ponto de o maior conglomerado farmacêutico do mundo 
na época (e que depois da guerra se dividiria nas empresas Bayer, 
Hoechst e Basf) instalar uma fábrica dentro do campo de 
concentração de Auschwitz.



• Matemática

Sob o regime de Hitler, o raciocínio matemático abstrato foi associado 
aos judeus e substituído pela “verdade empírica concreta” e a “intuição 
nórdica”. Perguntado certa vez sobre quanto a matemática havia 
sofrido, o alemão David Hilbert, um dos matemáticos mais importantes 
do século 20, respondeu: “Sofreu? Não sofreu, não. Ela simplesmente 
deixou de existir”.

• Biologia

Entre 1933 e 1938, o financiamento para pesquisas aumentou em 10 
vezes. Biólogos trabalhavam com relativa tranqüilidade – apenas 14% 
deles foram perseguidos.?Mas a profunda ligação dos nazistas com a 
genética faz o ramo ser visto com reservas até hoje na Alemanha. 
“Uma perseguição completamente irracional à genética ainda existe”, 
afirma o cientista Benno Müller-Hill.



• Física

A Alemanha foi o berço das idéias mais revolucionárias da física teórica: 
a mecânica quântica e a relatividade. Mesmo assim, esse foi o ramo da 
ciência mais prejudicado pela ascensão do nazismo: 25% do total de 
físicos deixou o país – entre eles 6 vencedores de Prêmios Nobel.

Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/doutores-da-agonia/

https://super.abril.com.br/ciencia/doutores-da-agonia/


Medicina Nazista
Para os cientistas de Hitler, campos de concentração eram fábricas de 
cobaias humanas

• 1. Auschwitz-Birkenau (abril de 1940 a janeiro de 1945)

Número de mortos – 1,1 milhão a 1,5 milhão.

Experiências – Pesquisas com gêmeos e anões; infecção com bactérias e 
vírus; eletrochoque; esterilização; remoção de partes de órgãos; ingestão de 
veneno; criação de feridas para testar novos medicamentos; operações e 
amputações desnecessárias.

• 2. Buchenwald (julho de 1937 a abril de 1945)

Número de mortos – 56 mil.

Experiências – Operações e amputações desnecessárias; contaminação com 
febre amarela, cólera e tuberculose; ingestão de comida envenenada; 
queimaduras com bombas incendiárias.



• 3. Ravensbrück (maio de 1939 a abril de 1945)

Número de mortos – Mínimo de 90 mil.

Experiências – Pesquisas fisiológicas, com remoção e transplante de 
nervos, músculos e ossos; esterilização; fuzilamento com balas 
envenenadas.

• 4. Dachau (março de 1933 a abril de 1945)

Número de mortos – Mínimo de 30 mil.

Experiências – Testes de hipotermia com exposição ao frio; câmaras de 
baixa pressão; infecção com vírus da malária; privação de líquidos com 
ingestão de água salgada.



• 5. Sachsenhausen (julho de 1936 a abril de 1945)

Número de mortos – 100 mil.

Experiências – Inalação e ingestão de gás de mostarda; infecção forçada 
pelo vírus da hepatite; fuzilamento com munição envenenada.

• 6. Natzweiller-Struthof (maio de 1941 a setembro de 1944)

Número de mortos – 25 mil.

Experiências – Utilização de prisioneiros como “viveiros” de bactérias e 
vírus como os de tifo, varíola, febre amarela, cólera e difteria.

Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/doutores-da-agonia/

https://super.abril.com.br/ciencia/doutores-da-agonia/


Medicina nazista
Vítima de uma experiência
"médica" nazista sendo forçada
dentro de um recipiente com água
quase congelada gelada no campo
de concentração de Dachau. O
monstruoso "médico" das SS,
Sigmund Rascher, supervisiona a
experiência. Alemanha, 1942.

— Bildarchiv Preussischer
Kulturbesitz

Fonte: 
https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/
media_ph.php?ModuleId=1000516
8&MediaId=575

https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?ModuleId=10005168&MediaId=575


Cigano vítima das experiências
médicas nazistas para
transformar água marinha em
água potável. Campo de
concentração de Dachau,
Alemanha, 1944.

— National Archives and Records
Administration, College Park,
Md.

Fonte:
https://www.ushmm.org/wlc/pt
br/media_ph.php?ModuleId=10
005168&MediaId=729

https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?ModuleId=10005168&MediaId=729


Prisioneiro de guerra soviético,
vítima de uma experiência
"médica" nazista sobre
tuberculose, no campo de
concentração de Neuengamme.
Alemanha, final de 1944.

— Guenther Schwarberg

Fonte:
https://www.ushmm.org/wlc/pt
br/media_ph.php?ModuleId=10
005168&MediaId=735

https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?ModuleId=10005168&MediaId=735


Josef Mengele, médico alemão e
capitão da SS. Em 1943, ele foi
nomeado médico de guarnição da
SS (Standortartz) de Auschwitz.
Como tal, ele era responsável pela
diferenciação e seleção dos que
serviam para trabalhar e dos que
seriam destinados às câmaras de
gás. Mengele também praticou
experiências humanas em
prisioneiros do campo,
especialmente gêmeos. Local e data
incertos.

— National Museum of Auschwitz-
Birkenau

Fonte:
https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/
media_ph.php?ModuleId=1000516
8&MediaId=683

https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?ModuleId=10005168&MediaId=683


Armas da 2 Guerra
1. A mina rastreada Goliath

Elas começaram a ser usadas por 
volta de 1942, e foram usadas nos 
fronts. Basicamente era um 
dispositivo de demolição controlada 
remotamente: uma espécie de 
carrinho com controle remoto com 
uma bomba presa a ele. Elas eram 
bem pequenas e carregavam 75 
quilos de explosivos a uma 
velocidade máxima de cerca de 6 
milhas por hora.

Fonte: 
https://misteriosdomundo.org/as-
15-armas-mais-temiveis-da-
alemanha-na-segunda-guerra-
mundial/

https://misteriosdomundo.org/as-15-armas-mais-temiveis-da-alemanha-na-segunda-guerra-mundial/


Henschel HS 293 bomba radio-
controlada

Provavelmente um dos mísseis
mais efetivos: após derrubado
por um bombardeio, seu foguete
acenderia e dispararia por 10
segundos, deixando-o seguir até
seu alvo.

Fonte:
https://misteriosdomundo.org/
as-15-armas-mais-temiveis-da-
alemanha-na-segunda-guerra-
mundial/

https://misteriosdomundo.org/as-15-armas-mais-temiveis-da-alemanha-na-segunda-guerra-mundial/


Schwerer Gustav

Simplesmente o maior canhão já
feito! Precisou de 2500 homens
e três dias para colocar tudo nos
trilhos que manobrariam essa
coisa toda. Ele foi enviado em
várias peças grandes, e em
seguida, montado. A arma
sozinha era de 800mm.

Fonte:
https://misteriosdomundo.org/a
s-15-armas-mais-temiveis-da-
alemanha-na-segunda-guerra-
mundial/

https://misteriosdomundo.org/as-15-armas-mais-temiveis-da-alemanha-na-segunda-guerra-mundial/


O Brasil vai à Guerra! “A cobra vai fumar!”



❖ Brasil entra no conflito cedendo a pressão 
Norte Americana.

❖ Até 1937, o então presidente Getúlio 
Vargas mantinha estreita relação com 
Mussolini e simpatia por Hitler, inclusive 
trocava cartas com o chefe italiano.

❖ 1942, Brasil rompe relações diplomáticas 
com o EIXO.

❖ 19 navios brasileiros foram atacados na 
costa brasileira pelas forças alemãs 
causando a morte de 500 pessoas.

❖ críticos duvidavam da capacidade da 
participação brasileira no conflito. Diziam 
que “seria mais fácil uma cobra fumar do 
que a FEB embarcar”. Por esse motivo, o 
símbolo da FEB era uma cobra fumando 
um cachimbo.



Símbolo do Exército Brasileiro “A cobra vai fumar”



Recuperação Aliada (1942/1943)
▪ Recuperação de territórios

Batalha de Stalingrado:

1943, os alemães tentam tomar Moscou interessados nas reservas de petróleo.

Stalingrado foi a maior Batalha da Segunda Guerra, apesar do avanço alemão a 
resistência Russa fez toda a diferença.

Com a tática de “terra arrasada”, os russos incendiaram a capital e também suas 
reservas de alimento fadando o Exército alemão a fome e frio, tendo eles se 
rendido e promovendo a primeira grande derrota alemã na guerra. 



A entrada dos americanos no conflito

❖Os EUA haviam se beneficiado até então com a venda de
armamentos para as regiões em conflito na Europa, mantendo um
apoio distante aos Aliados.

❖Com o ataque a base militar de Pearl Harbor, no Hawaii feito pelos
Japoneses a bordo de aviões Kamikazes, o país declara Guerra ao
Japão e une se definitivamente aos Aliados para combater o nazismo.



Ataque a Pearl Harbor

O destróier americano USS Shaw 
explode durante o ataque japonês a 
Pearl Harbor, sede da frota 
americana do Pacífico durante a 
Segunda Guerra Mundial. Pearl 
Harbor, 7 de dezembro de 1941.

Fonte: 
http://especiais.ig.com.br/zoom/o-
ataque-japones-a-pearl-harbor/

http://especiais.ig.com.br/zoom/o-ataque-japones-a-pearl-harbor/


Um pequeno barco salva 
marinheiros do USS "West Virginia", 
depois do ataque japonês a Pearl 
Harbor. Pearl Harbor, 7 de 
dezembro de 1941

Fonte: 
http://especiais.ig.com.br/zoom/o-
ataque-japones-a-pearl-harbor/

http://especiais.ig.com.br/zoom/o-ataque-japones-a-pearl-harbor/


Marinheiros observam a explosão 
do USS Shaw. Pearl Harbor, 7 de 
dezembro de 1941.

Fonte: 
http://especiais.ig.com.br/zoom/o-
ataque-japones-a-pearl-harbor/

http://especiais.ig.com.br/zoom/o-ataque-japones-a-pearl-harbor/


Bomba de Hiroshima

A bomba atômica "Little Boy" que foi 
lançada em Hiroshima em 6 de agosto 
de 1945.

Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/bo
mba-atomica/

https://www.todamateria.com.br/bomba-atomica/


Hiroshima antes e depois do 
ataque

Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/b
omba-atomica/

https://www.todamateria.com.br/bomba-atomica/


Bombardeio às cidades de 
Hiroshima e Nagasaki começou em 
6 de agosto de 1945. Imagem 
mostra explosão da bomba em 
Nagasaki, ocorrida em 9 de agosto

Fonte: 
https://www.terra.com.br/notici
as/educacao/bomba-nuclear-de-
hiroshima-a-historia-da-
explosao-da-bomba-
atomica,61d5729779f315e35dd
34667bb4f91e6pqn8RCRD.html

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/bomba-nuclear-de-hiroshima-a-historia-da-explosao-da-bomba-atomica,61d5729779f315e35dd34667bb4f91e6pqn8RCRD.html


Como funciona a Bomba 
Atômica?

Como funciona a Bomba Atômica?

As bombas lançadas sobre as cidades japonesas decorreram do 
processo de fissão. Outro processo que resulta no funcionamento de 
bombas nucleares é a fusão.

Fissão é quebra do núcleo do átomo. Um nêutron atinge o núcleo do 
átomo e se parte. Num processo que acontece em alta velocidade, 
outros nêutrons atingem outros núcleos.

https://www.todamateria.com.br/fissao-nuclear/


Fusão é junção do núcleo de dois ou mais átomos.

Esses processos liberam uma quantidade elevada e 
extremamente potente de energia. Esse é o motivo pelo qual 
ocorre a explosão.

As bombas mais potentes e que têm maior poder de destruição 
são as que contêm hidrogênio. São conhecidas como bombas 
H ou bombas de fusão porque é assim que elas funcionam.

https://www.todamateria.com.br/fusao-nuclear/
https://www.todamateria.com.br/bomba-de-hidrogenio/


Desenrolar para o fim
• Desembarque na Normandia 6 de junho de 1944. A Operação Overlord,

pretendia retomar a França, o que foi realizado em 25 de agosto de 1944
com a retomada de Paris.

• Após essa importante vitória os Aliados passaram a pressionar o Exército
Nazista tanto do lado ocidental, na figura dos Exércitos Ingleses e
Americanos e do lado Oriental o Exército Vermelho da URSS.

• Os primeiros a chegaram à Berlim, foram os soviéticos. Aos Campos de
Concentração os Americanos.



Desembarque na 
Normandia

Fonte: 
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/no
ticias/reportagem/historia-segunda-
guerra-desembarque-na-normandia-6-de-
junho-de-1944.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-segunda-guerra-desembarque-na-normandia-6-de-junho-de-1944.phtml


Desembarque na 
Normandia 

Fonte:https://www.dw.com/pt
-br/1944-dia-d-na-
normandia/a-319002

https://www.dw.com/pt-br/1944-dia-d-na-normandia/a-319002


Ataque e invasão à 
Berlim

Tomada dos Soviéticos da Cidade de 
Berlim

Fonte: 
https://aventurasnahistoria.uol.c
om.br/noticias/historia-
hoje/reichstag-relogio.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/reichstag-relogio.phtml


Qual foi o fim de 
Hitler?
• O Ditador se suicidou junto com 

sua esposa Eva Braun, em 30 de 
abril de 1945. Com uma ampola 
de Cianureto e um tiro na 
cabeça.

• Seu corpo foi encontrado 
queimado ao lado do Bunker 
onde se escondia, por Russos.

• Apenas fragmentos do crânio e 
arcada dentária foram 
recuperados e analisados.

Fonte: 
https://revistagalileu.globo.com/So
ciedade/Historia/noticia/2018/05/p
esquisadores-descobrem-
verdadeira-causa-de-morte-de-
hitler.html

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2018/05/pesquisadores-descobrem-verdadeira-causa-de-morte-de-hitler.html


FIM DA GUERRA

• Maio de 1945, Alemães se 
rendem aos Aliados, após a 
morte de Hitler e tomada de 
Berlim.

• Japoneses assinam a rendição no 
dia 2 de setembro de 1945, já 
após os ataques atômicos.

• Por volta de 60 milhões de 
pessoas morreram durante todo 
o decorrer da Guerra. 


