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APRENDER O ESSENCIAL
3.1. A IRRADIAÇÃO DO FASCISMO NO MUNDO

A aliança contra o imperialismo do eixo nazi-fascista
A França e a Inglaterra, perante a ameaça alemã, desenvolveram uma política de “apaziguamento”, ou seja, de concessões às exigências da Alemanha,
compactuando com a sua política expansionista, na esperança de evitar a
guerra. A 1 de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polónia, tornando claro que
a política de “apaziguamento” não evitou o conflito. A França aliou-se à Inglaterra, que declarou guerra à Alemanha a 3 de setembro de 1939.

Fatores que contribuíram para a irradiação do fascismo: emergência de movimentos nacionalistas fora da Europa; política expansionista da Alemanha e da
Itália; cooperação entre os países fascistas através de alianças militares (1936 –
Eixo Roma-Berlim-Tóquio); política militarista e de expansão da raça.

ACONTECIMENTO

1931 Invasão da Manchúria pelo Japão.
1933 A Alemanha e o Japão abandonam a SDN.
1935

Restabelecimento do serviço militar
obrigatório na Alemanha.

Remilitarização da Renânia pela
1936 Alemanha.
Anexação da Etiópia pela Itália.
1937 O Japão entra em guerra com a China.

A Alemanha invade
a Polónia em 1939.

Anexação da Áustria pela Alemanha.
1938 A Alemanha recebeu a região dos Sudetas.
Invasão da Mongólia pelo Japão.
A Itália invadiu a Albânia.
Ocupação da Checoslováquia pela
1939 Alemanha.
A Alemanha invadiu a Polónia.
Início da Segunda Guerra Mundial.

A mundialização do conflito

Eixo, Roma-Berlim-Tóquio. No cartaz pode ler-se:
"Três vértices… uma vitória".

Observe o mapa do
exercício proposto,
pág. 114, para visualizar
a mundialização do
conflito.

FASES DA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

CARACTERÍSTICAS

PRIMEIRA FASE
(1939-1941)

• Avanço rápido das tropas do Eixo (blitzkrieg ou guerra-relâmpago).
• A Alemanha e a Itália conquistaram grande parte da Europa.
• A Batalha de Inglaterra (1940) marca o início da ofensiva alemã sobre a Grã-Bretanha.
• O Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor (1941).
• Os EUA entraram na guerra.
• O conflito foi alargado às Filipinas e à Birmânia.

SEGUNDA FASE
(1942-1943)

• Viragem do curso da guerra com as primeiras vitórias aliadas.
• Vitória dos americanos sobre os japoneses na Batalha do Midway (1942).
• Vitória dos ingleses sobre os alemães na Batalha de El-Alamein (1942).
• Vitória dos americanos sobre os japoneses na Batalha de Guadalcanal (1943).
• Vitória dos russos sobre os alemães na Batalha de Estalinegrado (1943).

TERCEIRA FASE
(1943-1945)

• Desembarque dos Aliados na Sicília e capitulação da Itália (1943).
• Início da libertação da Europa de Leste pelos soviéticos.
• Desembarque dos Aliados na Normandia (Dia D – 1944).
• Capitulação da Alemanha (1945).
• Rendição do Japão, depois do lançamento das bombas atómicas (1945).

As hesitações face à guerra civil de Espanha
Em 1936 rebentou a guerra civil de Espanha, que
opôs as tropas nacionalistas, lideradas pelo general
Francisco Franco, apoiadas pelo exército, pela Falange e
pela Igreja, aos republicanos, apoiados pelas massas
populares. Este conflito constituiu um confronto ideológico entre as forças da direita e as da esquerda: os
nacionalistas foram apoiados com armamento (aviação) e homens por parte da Alemanha e da Itália; os reFrancisco Franco.
publicanos receberam apoio da URSS, que forneceu
material bélico e voluntários que integraram as Brigadas Internacionais. A guerra
civil espanhola foi um palco de ensaio para o armamento utilizado na Segunda
Guerra Mundial.
Em 1939, os nacionalistas de Franco ganharam a guerra. A República caiu e
instaurou-se um regime ditatorial (franquismo).
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A Segunda Guerra Mundial (1939-1945), um dos mais devastadores conflitos
da História, causou cerca de 60 milhões de mortos, envolveu as principais potências mundiais e alastrou, em várias frentes, a todo o globo. Observe o quadro
que representa as diferentes fases da guerra.
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