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imediatas
Hitler executa seu programa
expansionista do “espaço
vital” e sua política
antissemita de segregação
racial dos judeus alemães.
Aberto o primeiro campo de
concentração, em Dachau,
para os “inimigos do Reich”.
Mussolini inicia seu
expansionismo invadindo a
Abissínia (Etiópia) em 1935.
Japão ocupa a Manchúria e
outras partes da China
(1931-1937).
Formação do Eixo
Roma-Berlim, em 1936.
Hitler anexa a Áustria e
pretende ocupar os
Sudetos, na
Tchecoslováquia.
Conferência de Munique em
1938: Reino Unido e França
aceitam as pretensões da
Alemanha. Hitler ocupa
Tchecoslováquia.

Avanço do Eixo

Alemanha – Itália – Japão - URSS
1939
1940
1941
Pacto de Não
Agressão (Alemanha
e União Soviética)
com uma cláusula
secreta: a ocupação
e divisão da Polônia.

Blitzkrieg (“guerra
relâmpago”): Alemanha
invade a Noruega,
Dinamarca, Luxemburgo,
Bélgica, Noruega
(abr/jun).

Invasão da Polônia
pela Alemanha (1º
set): início da
guerra. França e
Reino Unido
declaram guerra à
Alemanha.

Ocupação da França pela
Alemanha. O país é
dividido em zona
ocupada e zona livre
(regime de Vichy.

Operação Barbarossa:
Alemanha invade a
URSS (22/jun) mas o
exército alemão é
detido próximo a
Moscou. Soviéticos
juntam-se aos Aliados.

Retirada de Dunquerque
recuo das forças aliadas
(março/junho).

Resistência de
Stalingrado contra o
cerco nazista.

Japão toma a Indochina
francesa. EUA declaram
boqueio comercial e
embargo do petróleo
ao Japão.

Ataque a Pearl Harbor,
base norte-americana,
pelo Japão (7/dez).
EUA declaram guerra
ao Japão e entram
na guerra.

URSS ocupa a parte
oriental da Polônia,
seguida da Estônia,
Letônia, Lituânia e
Finlândia.
Itália ocupa a
Albânia.

Itália entra na guerra
(10/jun).
Hungria, Romênia,
Eslováquia e Bulgária
aderem ao Eixo.
Batalha da Inglaterra,
entre Luftwaffe (força
aérea alemã) e a RAF
(força aérea inglesa).

Alemanha ocupa a
Iugoslávia, Grécia,
Creta e Egito
(abril/maio).

Avanço
dos Aliados

Reino Unido - EUA - URSS

1942
Tem início a “Solução
Final”, plano nazista de
genocídio da população
judia de todos os
territórios ocupados
pela Alemanha.
Japão ocupa
Hong-Kong, Cingapura,
Birmânia, Tailândia,
Índias Orientais
Holandesas, Filipinas e
bombardeia a Austrália.
É derrotado pelos EUA
na Batalha de Midway
(6/jun).
Brasil declara guerra ao
Eixo (22/ago).

1943
Rendição alemã em
Stalingrado. Cerca de
90 mil soldados
alemães são feitos
prisioneiros.
Batalha de Kursk: maior
batalha de blindados da
guerra. União Soviética
derrota a Alemanha.
Queda de Mussolini
(25/jul). Forma-se novo
governo antifascista.
Itália declara guerra à
Alemanha (13/out).

Derrota do Eixo
Alemanha - Itália - Japão
1945
1944

Ataque aliado à zona
petrolífera da
Romênia: escassez
de gasolina na
Alemanha.
Dia D: aliados
desembarcam na
Normandia (6/jun)
dando início à
libertação da França
que ocorre em
25/ago.
A FEB (Força
Expedicionária
Brasileira)
desembarca em
Nápoles (16/jul).

Soviéticos libertam
Varsóvia (17/jan), campo de
Auschwitz (27/jan) e Viena
(13/abr).
Conferência de Yalta entre
Churchill, Roosevelt e Stalin:
declaração sobre a “Europa
livre” (4-11/fev).
Hitler ordena a destruição
de todas as instalações
militares e comunicações
(19/mar).
Soviéticos tomam Berlim
(23/abr), a última batalha
europeia.
Fuzilamento de Mussolini
por italianos antifascistas
(28/abr) e suicídio de Hitler
(30/abr).
Aliados chegam a Berlim
(2/mai) e é feita a rendição
da Alemanha: (8/mai).
Conferência de Postdam
(17/jul a 8/ago) entre entre
Inglaterra, EUA e URSS para
decidir como administrar a
Alemanha.
EUA lançam a bomba
atômica sobre Hiroshima
(6/ago) e Nagasaki (9/ago).
Rendição do Japão (2/set).

