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Introdução. A segunda guerra mundial, conflito que transformou o mundo de forma irreversível
(IVASHOV, 2011), já é bastante estudada historicamente e sua abordagem é integrada ao currículo
desta disciplina. Porém, sua dimensão política e geográfica, é menos trabalhada nos conteúdos de
ensino médio. Compreendemos que a discussão geopolítica é essencial para entendermos a
evolução do conflito e o resultado da guerra.A geopolítica alemã (geopolitik) e seu desenvolvimento
estão amplamente vinculados ao período entre-guerras e conceitos como o de espaço vital
(lebensraum) se constituíram em parte essencial dos discursos políticos do movimento nazista.
Entretanto, a análise teórica das proposições de um dos maiores expoentes dessa escola de
pensamento geopolítico, o general Haushofer, nos leva a questionar a intimidade que é atribuída
entre a geopolitik e a estratégia espacial do Terceiro Reich, tradicionalmente associando uma
influência direta da mesma nas ações militares empreendidas por Hitler durante a segunda grande
guerra. Sendo assim, buscamos criar um site para compartilhar a abordagem geopolítica do conflito
para os alunos do ensino médio, ampliando as fontes de informação para entendermos a influência
de tão grande conflito.

Materiais e Métodos. A base do trabalho se encontra na pesquisa bibliográfica, tendo como base
a pesquisa em artigos e materiais acadêmicos como fonte principal para a construção desse projeto.
Utilizamos autores como Mello(quem tem medo de geopolítica?) e Arcassa(2018) para
compreendermos as concepções da geopolítica alemã seu grau de influência na segunda guerra
mundial (ARCASSA, 2018). Construiremos um material para o site (adequado ao nosso público-alvo)
com base na relevância dos materiais que podem ser aplicados ou eliminados das bases geopolíticas
analisadas no projeto. Neste anos realizamos a discussão teórica da geopolítica e da segunda
guerra,contextualizando os temas para organizá-los, deixando o material apto para ser introduzido no
site, permitindo uma acessibilidade técnica e sistemática que permita sua publicação sem mais
problemas.

Resultados Esperados. A importância do projeto é apresentar o contexto geopolítico do maior
conflito global, complementando outras abordagens e fontes de informação que estudamos nas
disciplinas do ensino médio. O esperado deste projeto, é valorizar e problematizar a forma de
abordagem da geopolítica e apresentá-la de forma que seja acessível à sociedade, pois acreditamos
que compreender a segunda guerra mundial é entender nossos próprios erros que possibilitaram a
emergência deste conflito.

Referências
ARCASSA, Wesley de Souza. A GEOPOLÍTICA ALEMÃ E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Simpósio Nacional de Geografia e Gestão Territorial e Semana Acadêmica de Geografia da
Universidade Estadual de Londrina, v. 1, p. 1051-1062, 2018.
IVASHOV, Leonid. Geopolitics behind the great victory. Disponível em: <https://www.strategicculture.org/news/2011/05/08/geopolitics-behind-the-great-victory/>. Acesso em: 05 de jul de 2019.
MELLO, Leonel Itaussu Almeida. Quem tem medo da geopolítica?. Editora Hucitec, 1999.

