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É possível que a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) seja 
o evento histórico que maior curiosidade gera entre todos 

os tipos de públicos, além disso, conta com diversas produções 
que versam sobre o impacto da guerra na música, literatura e 
cinema. Os horrores do nazismo foram o pano de fundo para 
filmes como Bastardos Inglórios e A vida é bela – que se tor-
naram sucessos de crítica e público. Contudo, para além do 
motivo pelo qual o conflito costuma ser recordado com mais 
força, há uma série de outras questões que podem ser suscitadas 
quando pensamos nesse enfrentamento entre potências que 
envolveu todos os continentes e a participação de milhares de 
pessoas, e após o seu término, os principais vitoriosos, Estados 
Unidos e União Soviética, foram os responsáveis pelo reorde-
namento geopolítico do mundo, cujas consequências perdura-
ram durante todo o século XX. A intenção deste texto não é 
retratar esses seis anos de conflitos e seus desdobramentos pos-
teriores em toda a sua profundidade, o que por óbvio é inalcan-
çável em poucas páginas. Antes disso, a tarefa é elucidar algu-
mas das principais causas do conflito, bem como a participação 
do Brasil ao lado dos Aliados e, por conseguinte, os impactos 
produzidos por esse acontecimento em nível regional e local, 

Passo Fundo e
a Segunda Guerra Mundial



que podem, em alguma medida, ser verificados por meio das 
páginas da imprensa e de alguns outros documentos pontuais.

O início da Segunda GM possui dia e ato bem definidos: 
a invasão alemã à Polônia, ocorrida em 1º de setembro de 1939, 
sintetiza o seu começo, entretanto, sua deflagração não pode 
ser resumida em um único acontecimento. Ao que pese a com-
plexidade de cada uma dessas variáveis, a ascensão do nazismo, 
as desavenças das potências europeias ao longo dos anos pós 
Primeira Guerra Mundial I GM e a própria incapacidade de 
resolução das primeiras querelas naquele momento são chaves 
possíveis de uma compreensão mais rica e pormenorizada.

A ascensão do nazismo nos anos de 1920 e sua conse-
quente consolidação como poder estabelecido em 1933 co-
braram um preço alto. A Alemanha havia saído derrotada da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1919), tendo perdido territó-
rios e influência após o Tratado de Versalhes. Por outro lado, 
a incapacidade da República de Weimar (1918-1933) em es-
tabelecer um consenso capaz de agrupar os diferentes setores 
do país, além da crise econômica que incidia sobre a população 
cada vez mais empobrecida, abriu espaço para o fortalecimento 
do Partido Nacional-Socialista, até então um pequeno parti-
do no país. Naquela conjuntura, as teses dos simpatizantes de 
Hitler encontraram um momento favorável e eco em amplos 
setores da sociedade. A crise econômica serviu como mote para 
a culpabilização dos judeus por todos os males, ao passo em que 
as derrotas na guerra e nos tratados posteriores abriram mar-



gem para uma ampla aceitação da noção do conceito de espaço 
vital: segundo Hitler e seus partidários, ancorados na tese de 
Friedrich Ratzel (1844-1904), elaborada ao longo do século 
XIX, tratava-se de um direito inalienável da nação alemã em 
contar com grandes extensões de terra.

Por sua vez, o enfrentamento das demais potências euro-
peias, cada uma com suas próprias dinâmicas, como ocorreu 
em relação à Alemanha, insere-se no chamado “prolongamento 

da Primeira Guerra”. Em relação a isso, a ampliação do imperia-
lismo europeu nas colônias asiáticas e africanas, bem como a 
busca por novas matérias-primas e consolidação de mercados 
consumidores ajudam na compreensão dos constantes enfren-
tamentos e tensões que culminaram no início da segunda gran-
de guerra. 

Cronologia
• 1919 – junho - Assinatura do Tratado de Versalhes.
• 1920 – abril -  Fundação do Partido Nacional-

Socialista alemão.
• 1933 – janeiro - Nomeação de Hitler como chanceler 

do Reich alemão.
• 1936 – julho - Início da Guerra Civil Espanhola – 

até 1939.
• 1937 – junho - Invasão da China pelo Japão.
• 1938 – março - Anexação da Áustria pela Alemanha.



• 1938 – setembro - Pacto de Munique (Alemanha, 
Itália, Inglaterra e França) e anexação dos Sudetas 
pela Alemanha.

• 1939 – agosto - Tratado de Não Agressão entre a 
URSS e a Alemanha.

• 1939 – 1º de setembro - Início da 2ª Guerra Mun-
dial – Alemanha invade a Polônia.

• 1939 – Declaração de neutralidade dos Estados Uni-
dos.

• 1940 – abril a junho – Alemanha invade a Dina-
marca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e 
França.

• 1940 – agosto - Início da batalha aérea de Inglaterra.
• 1941 – abril - Pacto de Não Agressão entre a URSS 

e o Japão.
• 1941 – junho - Ataque da Alemanha à URSS – Ope-

ração Barbarossa. 
• 1941 – julho - Partido Comunista da União Soviéti-

ca decide organizar a resistência armada nos territó-
rios sob ocupação.

• 1941 – dezembro - Batalha de Leningrado – prolon-
ga-se até fins de 1943.

• 1941 – dezembro - Derrota nazista na Batalha de 
Moscovo.

• 1941 – dezembro - Ataque a Pearl Harbour pelo 
Japão, entrada dos EUA na guerra.

• 1942 - Batalha de Stalingrado. Contraofensiva sovié-
tica – até fevereiro de 1943.



• 1943 – julho - Desembarque anglo-americano na 
Sicília.

• 1943 – novembro a dezembro - Conferência de Tee-
rã (URSS, EUA e Inglaterra).

• 1944 – junho – Entrada do Brasil na guerra ao lado 
dos Aliados. 

• 1944 – junho - Desembarque Aliado na Normandia 
- Abertura da Segunda Frente.

• 1944 – agosto - Insurreição de Paris.
• 1945 – janeiro a fevereiro - Libertação de Varsóvia, 

Budapeste e Viena pelo Exército Vermelho.
• 1945 – fevereiro - Conferência de Yalta (URSS, 

EUA e Inglaterra).
• 1945 – abril - Tomada do Reichstag em Berlim pelo 

Exército Vermelho.
• 1945 – maio - Assinatura da Ata de Capitulação 

incondicional da Alemanha. 
• 1945 – agosto - Lançamento de bombas atômicas 

sobre o Japão pelos EUA.
• 1945 – agosto - Declaração de guerra ao Japão pela 

URSS.
• 1945 – setembro - Assinatura da Ata de Capitulação 

Incondicional do Japão.

A entrada do Brasil na II Guerra Mundial, ao seu turno, 
está inserida no momento de mundialização do conflito. Até 
1942, a perspectiva brasileira referente ao assunto era marcada 
pela ambiguidade. Alguns setores do governo de Getúlio Var-



gas simpatizavam com a Alemanha e a Itália, que juntos com 
o Japão, eram as principais potências do Eixo. Já durante o Es-
tado Novo (1937-1945), o governo empreendia internamente 
campanhas de nacionalização, inclusive influenciadas no fas-
cismo italiano.

Nesse sentido, a Campanha de Nacionalização do Gover-
no Vargas tinha como objetivo principal a elaboração de uma 
identidade nacional e a consequente restrição de características 
culturais de comunidades estrangeiras no país. Portanto, com a 
implementação de diversas medidas que ganharam maior força 
com a consolidação do Estado Novo, inúmeras obras literárias, 
bem como a língua falada pelos imigrantes e seus descenden-
tes, além de escolas, clubes sociais e esportivos, precisaram se 
adaptar a essa situação. Em Passo Fundo, por exemplo, clubes 
formados por alemães, italianos e sírio-libaneses mudaram seus 
estatutos e nomes devido às campanhas de nacionalização: a 
Sociedade Alemã Deutscher Verein passou a se chamar Clube 
Recreativo Juvenil; a Societá Italiana di Mutuo Soccorso Iolanda 
Margherita di Savóia modificou seu nome para Clube Caixei-
ral Campestre.

O afundamento dos navios brasileiros pela Alemanha e 
Itália, no início de 1942, desencadeou uma comoção popular, 
com campanhas tomando as ruas em favor da declaração de 
guerra ao Eixo. Somado a isso, a entrada dos EUA no cenário 
de guerra, ocorrida após o ataque perpetrado pelo Japão às ba-
ses navais em Pearl Harbor, foi outro elemento fundamental 



para uma tomada de posição efetiva do governo Vargas, que 
naquele momento se mostrou solidário aos Estados Unidos. 
Os americanos, por sua vez, em caso do aceite brasileiro de par-
ticipação no conflito junto aos Aliados, prometiam apoio eco-
nômico e tecnológico nos projetos de industrialização levados 
a cabo pelo governo de Getúlio Vargas.

Passo Fundo não passou alheia ao conflito. Nesse sentido, 
através das manchetes e reportagens veiculadas n’O Nacional 
e no Diário da Manhã, principais periódicos do município, é 
possível perceber como a Segunda Guerra foi retratada e noti-
ciada em seu contexto mundial e nacional, além de suas impli-
cações em nível regional e local, marcadas por intensa agitação 
e participação da sociedade civil.

Por meio de organizações que buscaram captar recursos 
através de comícios, bailes e outros eventos de sociabilidade, 
a sociedade passo-fundense se mobilizou para a campanha de 
guerra. Os comícios, aliás, para além da captação de recursos, 
também possuíam a função de denunciar os chamados Quin-
ta-colunas, isto é, descendentes de alemães e italianos – bem 
como demais suspeitos – que, com razão ou não, eram acusa-
dos de estarem participando de atividades de agitação e espio-
nagem em nome dos países eixistas.

Com a declaração de guerra indicada em fins de agosto 
de 1942, os acontecimentos tomaram outras proporções. Por-
tanto, além de tudo que já estava ocorrendo no que diz respei-
to ao denuncismo dos Quinta-colunas e captação de recursos 



para a empreitada armamentista brasileira, as mobilizações em 
torno da guerra passaram a contar com elementos que diziam 
respeito à autodefesa da população; sublinha-se que em todo o 
estado foram realizadas iniciativas nesse sentido.

Em Passo Fundo, a preparação foi efetuada pelo Governo 
Municipal com a participação da comunidade. Um dos mais 
ativos grupos foi o da Comissão de Defesa Passiva Antiaérea, 
que publicava periodicamente suas instruções à população re-
gional através da imprensa escrita e por meio de boletins e car-
tazes fixados em locais de fácil acesso.

Além das questões envolvendo as informações sobre a 
guerra e exercícios de defesa, no ano de 1943 as tropas da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) são enviadas para a Itália, de 
modo que essas movimentações em torno dos contingentes en-
viados ao velho continente também foram noticiadas.

A primeira referência que temos em relação ao envio de 
tropas à Europa ligadas a Passo Fundo data de outubro de 1943, 
quando o primeiro trem militar, que levava soldados para o Rio 
de Janeiro e saíra de Uruguaiana, passou pela cidade. Seria uma 
ocasião que, a princípio, não chamaria a atenção, não fosse o 
relato dos jornais sobre os preparativos feitos para a espera do 
grupo de soldados que foram organizados pelos núcleos muni-
cipais da Liga de Defesa Nacional, da Cruz Vermelha Brasileira 
e da Legião Brasileira de Assistência, com o apoio das autori-
dades locais.
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Proposta de atividade

Cruz Vermelha

Tema

A Segunda Guerra Mundial em Passo Fundo - análise da docu-
mentação da Cruz Vermelha Brasileira - Núcleo Passo Fundo 
(acervo do Arquivo Histórico Regional).

Objetos de conhecimento (cfe. BNCC)

• A Segunda Guerra Mundial
• Judeus e outras vítimas do Holocausto

Objetivos de estudo
(variáveis cfe. escola e docente)

• reconhecer a importância da II Guerra Mundial na 
História recente e o envolvimento do Brasil no con-
flito; 

• explicar o horror do preconceito e do genocídio 
ocorridos em diversas parte do mundo durante o 
conflito;  

• relacionar os acontecimentos locais de Passo Fundo 
com os contextos nacional e internacional; 



• classificar os acontecimentos da II Guerra Mundial 
em eventos internacionais, nacionais e locais; 

• investigar e explicar os acontecimentos locais a partir 
do desenrolar do conflito; 

• selecionar acontecimentos e histórias de vida locais 
representativos da II Guerra Mundial; 

• idear o roteiro de uma websérie de ficção histórica; 

• elaborar e gravar a websérie de ficção histórica em 
áudio. 

Competências (cfe. BNCC) 

C1. Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções 
diferenciadas da realidade, estejam eles inseridos no mesmo 
tempo e espaço ou em tempos e espaços diferentes.
C2. Selecionar e descrever registros de memória produzidos 
em diferentes tempos e espaços, bem como diferentes lingua-
gens, reconhecendo e valorizando seus significados em suas 
culturas de origem.
C3. Estabelecer relações entre sujeitos e entre sujeitos e obje-
tos, e seus significados em diferentes contextos, sociedades e 
épocas.
C4. Colocar em sequência, no tempo e no espaço, acontecimen-
tos históricos e processos de transformação e manutenção das 
estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 
criticar os significados das lógicas de organização cronológica.



C5. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e pro-
posições em relação a documentos, interpretações e contextos 
históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens, exer-
citando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a coope-
ração e o respeito.
C6. Identificar interpretações que expressem visões de diferen-
tes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto 
histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 
éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
C9. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos 
próprios à produção do conhecimento historiográfico.

Habilidades (cfe. BNCC e documentos 
orientadores regionais)

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emer-
gência do  fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados 
totalitários e as práticas de extermínio (como o Holocausto).

(EF09HI13RS-1) Identificar  os  motivos  que levaram 
ao surgimento do fascismo na Itália no contexto do pós-
-guerra.
(EF09HI13RS-2) Relacionar  a  teoria  nazista da “su-
perioridade alemã”  e  “pureza  da  raça ariana” às práticas 
de segregação, seguida pelo extermínio      de judeus, 
de ciganos, de homossexuais e de outros grupos sociais.
(EF09HI13RS-5) Conhecer e descrever os princi-



pais momentos da   Segunda   Guerra Mundial, observan-
do a participação de cada uma das grandes nações.
(EF09HI13PF01) Identificar monumentos referentes à 
Segunda Guerra Mundial em Passo Fundo.

Metodologia

• estudo de textos historiográficos e didáticos

• análise de vídeos e áudios (indicados na tabela de 
cronograma).

• leitura e interpretação de fontes primárias (disponí-
veis nesta publicação)

• criação de websérie em áudio para divulgação na rede 
mundial (ao estilo de uma radionovela).

Possibilidades de interdisciplinaridade

• Língua Portuguesa (compreensão do gênero ficção 
histórica e construção do roteiro).

• Arte (adaptação ao formato de áudio, divisão das fun-
ções do grupo conforme as necessidades dramatúrgi-
cas, ensaios com o elenco, escolha da sonoplastia).

• Projeto de Informática (auxílio na gravação e dispo-
nibilização do arquivo resultante na rede mundial).



Passo a passo

1) Lance as tarefas desafiadoras aos estudantes (as questões dis-
paradoras do trabalho):

• Qual foi o envolvimento da cidade de Passo Fundo 
na Segunda Guerra Mundial?

• Realize a anotação coletiva do conhecimento prévio 
dos estudantes. Em seguida, reforce ou contrarie suas 
expectativas, afirmando que, devido ao caráter mun-
dial do conflito, a sociedade passo-fundense também 
se viu envolvida nas questões relativas à Segunda 
Guerra Mundial. Será esse o principal objetivo do 
estudo: conhecer o impacto de um conflito mundial 
na população de nossa cidade.

• Como criar uma ficção histórica contando a vida de 
pessoas que viveram a II Guerra Mundial em Passo 
Fundo?

• Lance essa questão como forma de apresentar o pro-
duto central da sequência didática: a criação de uma 
websérie em áudio a ser disponibilizada na rede mun-
dial. Evite preocupar-se (e preocupar os estudantes) 
com detalhes sobre a criação da websérie. Garanta-
-lhes que aos poucos – conforme os estudos avan-
çam – ficará mais claro a todos o formato que essa 



série poderá ter. Se você está trabalhando de forma 
interdisciplinar, combine com os outros professores 
as explicações sobre a série para algumas aulas após 
este momento. Se você está trabalhando sozinho, re-
lembre periodicamente o produto do estudo que está 
sendo desenvolvido.

 
2) Inicie os estudos dos textos historiográficos e didáticos se-
lecionados por você sobre a Segunda Guerra Mundial. Fique 
à vontade para trabalhar como normalmente faria se não esti-
vesse desenvolvendo este projeto. No momento da interação 
com a turma sobre os conteúdos, destaque os conceitos e acon-
tecimentos mais importantes, especialmente os relacionados à 
História do Brasil. A criação de mapas mentais e infográficos 
– por você, por seus estudantes ou por ambos – pode ser uma 
forma de sistematizar a complexidade que foram os anos de 
guerra.

3) Divida os estudantes em grupos, buscando deixar numa 
mesma equipe alunos com características complementares para 
que unam suas habilidades na construção da investigação e da 
websérie.

 
4) Disponibilize – de maneira impressa ou via rede mundial – 
a documentação da Cruz Vermelha Brasileira - Núcleo Passo 
Fundo (acervo do Arquivo Histórico Regional). Reserve um 



tempo para que analisem livre-
mente a documentação, anotando 
os aspectos que considerarem mais 
relevantes e/ou curiosos. Promova 
um pequeno seminário para socia-
lização dessas descobertas e, então, 
proponha as seguintes questões 
aos grupos:

1. Quais eram as atribuições da Cruz Vermelha Brasileira - Filial 
Passo Fundo? 

2. Como a Filial de Passo Fundo conseguia dinheiro para realizar 
suas atividades? 

3. Por que entre 1942 e 1944 o inglês, o francês e o português 
eram as únicas línguas que poderiam ser utilizadas para responder 
as cartas que vinham do exterior? 

4. Quais foram as formas que assumiram as manifestações da 
população passo-fundense em relação à guerra? 

5. Qual a função das voluntárias que a Cruz Vermelha Brasileira - 
Filial Passo Fundo dava como madrinhas para os pracinhas?

6. Como foi a recepção realizada em Passo Fundo para os 
pracinhas?  Que tipos de alimentos e objetos foram servidos e 
ofertados?  Como ela foi organizada? 

7. As cartas dos pracinhas contêm vários erros de concordância e 
de ortografia.  O que isso pode indicar? 

Acesse a documentação da 
Cruz Vermelha Brasileira - 

Núcleo Passo Fundo



8. Sobre que assuntos você percebe que as cartas dos pracinhas 
tratavam? 

9. Como as famílias mandavam correspondência e objetos para os 
familiares que haviam partido para a Europa? 

10. Quais foram os principais problemas enfrentados pelas famí-
lias dos pracinhas durante e depois da guerra? 

11. Quais foram os problemas dos pracinhas após a guerra? 

12. Como ficaram os países afetados diretamente pela guerra? 
Como ficaram as pessoas de países como a Alemanha? 

É importante salientar que estas questões têm a função 
de fazer com que se percebam fatos locais da guerra e se for-
neça um objetivo para a interpretação da documentação. To-
das as questões podem encontrar suas respostas na análise das 
fontes primárias indicadas. Entretanto, a partir do seminário, 
você pode substituir (todas ou algumas) questões ou ainda adi-
cionar outras conforme as curiosidades manifestadas por seus 
estudantes.

5) Após a correção das questões – em que você identificará os 
possíveis problemas de interpretação da documentação – rea-
lize novo seminário, desta vez, buscando traçar um panorama 
da cidade de Passo Fundo durante os anos da guerra a partir 
das fontes consultadas. Estabeleça relações entre os contextos 



internacional, regional e local. É fundamental que os estudan-
tes fiquem bem livres para perguntar, interromper e dar suas 
contribuições. É igualmente importante que vocês registrem 
essa sistematização no formato que melhor se adeque à sua tur-
ma. Você pode, inclusive, escolher um estudante de cada grupo 
para que, juntos, façam uma sistematização que pode ser entre-
gue a todos os colegas.

6) Isso feito, é chegado o momento de iniciar o trabalho de 
redação do roteiro da websérie. Retome uma das tarefas desa-
fiadoras: 

• Como criar uma ficção histórica contando a vida de 
pessoas que viveram a II Guerra Mundial em Passo 
Fundo?

Especifique ainda mais essa pergunta com reflexão a par-
tir destes questionamentos:

• Como representar a vida das pessoas que viveram a 
II Guerra Mundial em Passo Fundo, fugindo do tra-
dicional maniqueísmo de algumas séries ou novelas?

• Como criar uma ficção baseada em fatos reais?

• Que personagens representariam os possíveis tipos 
humanos existentes em Passo Fundo durante a Se-
gunda Guerra Mundial?



• Como os conflitos (cujos ecos percebemos na docu-
mentação pesquisada) poderiam ser transpostos para 
a trama da websérie?

Se necessário, relembre o conceito de ficção histórica, 
utilizando exemplos de séries, novelas, filmes ou livros conhe-
cidos pelos estudantes. Também, ressalte a necessidade de que 
o áudio produzido por eles seja compreensível por todos que 
o ouçam.

7) Em cada grupo, sugira a divisão dos estudantes nas funções 
necessárias: roteirista, editor, sonoplasta, elenco. Inicie os en-
saios. Forneça prazo para a redação do roteiro, correção e re-
visão.

8) Oriente a gravação e peça para que a realizem dentro do pra-
zo combinado. 

9) Faça upload do arquivo de áudio para uma plataforma de 
fácil acesso aos estudantes.

Observação importante! Você pode fornecer aos estudantes 
material complementar de uso não obrigatório no estudo para 
incentivar a curiosidade e motivar os estudantes que tenham 
mais interesse pelo assunto. Certamente esse material poderá 
auxiliar na criação de tramas e personagens para a websérie.



Cronograma, sugestão de atividades e material disponível
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