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INTRODUÇÃO
Para iniciarmos a discussão sobre a bipolarização mundial e Guerra Fria temos que entender
o desenrolar dos fatos que levaram as maiores potências mundiais entrarem em conflitos, o que gerou
a Primeira Guerra Mundial 1914-1918 (tratado na atividade anterior), também a Segunda Guerra
Mundial 1939-1945, a qual abordaremos nesta atividade.
Geopolítica do Século XX.
Conforme solicitado na atividade anterior o neocolonialismo foi o “processo de dominação política
e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes (Reino Unido, Arábia e Bélgica,
Estados Unidos, Prússia, França e Itália) sobre a África, Ásia e Oceania e ao longo do século XIX e
início do século XX”, dentre outros fatores culminaram na Primeira Guerra Mundial.
Ao término deste grande conflito, o resultado desse conflito foi a derrota da Aliança militar Tríplice
Aliança, a Inglaterra e a França saíram vencedoras, A Rússia saiu em 1917, um ano antes do término
do conflito devido a Revolução Russa que ocorreu entre 1917 A 1922, onde ocorreu o surgimento da
URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviética, o primeiro país a introduzir o socialismo. (sistema
econômico já estudado por nós neste semestre)
Período Entreguerras
Chama-se de Período Entreguerras os anos compreendidos entre o fim da Primeira Guerra
Mundial, em 1918, e o início da Segunda Grande Guerra, em 1939. Devemos destacar que há
uma continuidade da Primeira Guerra Mundial no conflito iniciado em 1939, assim, os 21 anos que
separam os dois acontecimentos seriam uma pausa nas ações bélicas, mas os eventos do período
seriam o elo entre elas. Destaca-se também a geografia do conflito que continua concentrado no
continente europeu.
Segunda Guerra Mundial
Dentre os eventos do período entreguerras podemos destacar as imposições do Tratado de
Versalhes e péssimas condições de vida no pós guerra, tais aspectos contribuíram para a ascensão
de Adolf Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália. Com isso a Alemanha não respeitando as
condições impostas pelo Tratado de Versalhes fez justamente o contrário, armando-se e fazendo um
dos maiores exércitos do mundo.
Na Segunda Guerra Mundial 1939-1945, surgiram duas novas Alianças Militares: a Aliança do
Eixo, (Alemanha, Itália e Japão) e a Aliança dos Aliados (Inglaterra, França, União Soviética e Estados
Unidos). Após anos de conflito, Alemanha e Itália (Aliança do Eixo) foram derrotados e o Japão
somente após o uso duas bombas atômicas pelos E.U.A, assinou sua rendição incondicional em 2 de
setembro de 1945, a guerra teve seu fim, com milhões de mortes de ambos os lados.
Após a Segunda Guerra Mundial, as potências imperialistas europeias, principalmente Inglaterra
e França, perde espaço no cenário internacional como as maiores potências econômicas e políticas
mundiais, começa da descolonização da África e Ásia e os Estados Unidos da América - E.U.A e a
União das Repúblicas Socialista Soviética- URSS surgem como as grandes potências do século XX.
Portanto, tem início a bipolarização e a Guerra Fria, assunto que veremos posteriormente.
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OBSERVAÇÃO: DEVOLVER SOMENTE ESTA FOLHA DE RESPOSTA.
Com base no texto introdutório, responda às questões
1- Retomando tema já estudado o texto menciona “devido a Revolução Russa que ocorreu
entre 1917 A 1922, onde ocorreu o surgimento da URSS, União das Repúblicas Socialistas
Soviética, o primeiro país a introduzir o socialismo”. Explique suas palavras o sistema
socialista.

2- O que foi o período Entreguerras?

3- Conforme o texto “péssimas condições de vida no pós guerra, tais aspectos contribuíram
para a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália.” Estes dois
personagens históricos são muito conhecidos devido as atrocidades realizadas neste conflito.
No caso de Adolf Hitler, foi o precursor do Nazismo, quais informações você possui desta
política adotada na Segunda Guerra Mundial?
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4- Após o término do conflito, surge duas novas potências destacadas no texto. Quais são
estes países? Ambos pertencem ao continente europeu?

5- Observe a imagem abaixo para responder a questão.

Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no Aterro do
Flamengo, zona sul, Rio de Janeiro - RJ

Fonte: https://www.museusdorio.com.br/

Pela imagem, conseguimos deduzir que nosso país participou efetivamente da Segunda Guerra
Mundial. As pessoas que participaram do conflito foram apelidadas de:
a) soldados
b) militares
c) brasileirinhos
d) pracinhas
e) tenentes

