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Frente Oriental  

1941  Operação Barbarossa = Invasão da URSS 

•  Vitórias iniciais das tropas alemãs  invasão de grande parte do território da 

URSS europeia 

• Tática de “terra arrasada” dos soviéticos  linha de defesa (Moscou, 

Leningrado, Stalingrado) 

• Início da Derrota dos Alemães    1942 / 43 = Stalingrado 
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Carta a Stalingrado- Carlos Drummond de Andrade 

Stalingrado... 

Depois de Madri e de Londres, ainda há grandes cidades! 

O mundo não acabou, pois que entre as ruínas  

outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora,  

e o hálito selvagem da liberdade  

dilata os seus peitos, Stalingrado, 

seus peitos que estalam e caem,  

enquanto outros, vingadores, se elevam.[....] 
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Saber que resistes. 

Que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes. 

Que quando abrimos o jornal pela manhã teu nome (em ouro oculto) estará 

firme no alto da página. 

Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. 

Saber que vigias, Stalingrado, 

sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos 

pensamentos distantes 

dá um enorme alento à alma desesperada 

e ao coração que duvida.[...] 
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As cidades podem vencer, Stalingrado! 

Penso na vitória das cidades, que por enquanto é apenas uma fumaça 

subindo do Volga. 

Penso no colar de cidades, que se amarão e se defenderão contra tudo. 

Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres,  

a grande Cidade de amanhã erguerá a sua Ordem. 

 

 Extraído do livro A Rosa do Povo (poemas escritos entre 1943 e 1945). Rio de Janeiro: Record, 1987 
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Frente ocidental 

- Derrota do Afrika Korps dos alemães no norte da África  

Montgomery X Rommell 

 

-“A vitória dos Aliados na África do Norte destruiu, ou neutralizou, cerca de 

900.000 soldados alemães e italianos, abrindo uma segunda frente contra o 

Eixo, além de permitir a invasão da Sicília e da parte continental da Itália em 

meados de 1943. Aniquilou a ameaça do Eixo aos campos de petróleo do 

Oriente Médio e às linhas de abastecimento para a Ásia e a África. Isso foi 

extremamente importante para o desenrolar da Segunda Guerra Mundial.” 

 http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10007301  
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- Invasão da Itália  rendição incondicional dos italianos em setembro de 1943 

                        - fuga de Mussolini e estabelecimento de resistência fascista no norte 

da Itália com apoio alemão  

    - italianos passam a ser considerados inimigos pelos alemães   

ocupação alemã de Roma em direção norte 

 

- Maio de 1945  rendição das alemães na Itália 

- 28 de maio  Mussolini foi fuzilado pelos  

 anti-fascistas italianos,  quando tentava fugir  

 para a Suíça. Seu corpo foi pendurado  
 de cabeça para baixo e exibido publicamente. 
- Avanços Aliados a partir da península Itálica 
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- Organização do Dia “D”  06 de junho de 1944  

 - Desembarque de esforço combinado dos Aliados nas praias da Normandia 

 no norte da França 

 - Criação de nova frente na Europa segundo estipulado pela Conferência 

Trident de 1943 entre britânicos  e norte-americanos 

    

 Dwight D. Eisenhower  (EUA)  foi nomeado comandante do Quartel-General 

Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas (SHAEF), e o general Bernard 

Montgomery  (GB) foi nomeado comandante do 21º Grupo de Exército 

britânico, que compreendia todas as forças terrestres envolvidas na invasão 
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Desembarque  

na Normandia. 

O  “ Dia D” 
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