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Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

A Primeira Guerra Mundial foi um conflito da Sociedade Industrial.

Recrutou a Ciência e a Tecnologia provocando Grandes Avanços, 

mas inaugurando o que se poderia chamar de:

“A Era dos Massacres”.
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Antecedentes

A derrota na Guerra Franco-Prussiana ficou na memória dos Franceses.

Prússia

Principal Estado Alemão, que unificou os Estados Independentes, formado a Alemanha

A Alemanha constituiu uma poderosa Marinha de Guerra e Mercante, o que começou a 

colocar em risco o domínio Naval Inglês que era o principal Império dessa época.

A Indústria Alemã surpreendia todos os países europeus e transformou-se numa poderosa 

Concorrente no Mercado Internacional.
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Otto von Bismarck

Otto Leopold Eduard von Bismarck-Schönhausen 

Bismarck ficou conhecido como o Napoleão da 

Alemanha.

Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, foi o estadista 

mais importante da Alemanha do século XIX. 

Coube a ele lançar as bases do Segundo Império, ou 2º 

Reich (1871-1918), que levou os países germânicos a 

conhecer pela primeira vez na sua história a existência de 

um Estado Nacional Único. 

Para formar a unidade alemã, Bismarck desprezou os 

recursos do Liberalismo Político, preferindo a Política da 

Força.
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Evento que reuniu as Principais Potências Mundiais da época.

Era a Primeira Vez que isso ocorria.

Imperialistas

Alemanha / Inglaterra / França

Disputas territoriais e de mercados. Tanto na Europa quanto fora dela.

Objetivos:

Manter ou ampliar os domínios desses países.

Conseqüências:

Expansão do Capitalismo financeiro e monopolista de 

Países Europeus Industrializados.

Disputar as colônias da África e Ásia.
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Ao mesmo tempo que isso ocorria, cada país procurava dificultar a Expansão Econômica

dos demais.

Para isso, foi Fechado o mercado à Importação de produtos 

similares aos nacionais.

Impedir a Expansão do Império Colonial dos concorrentes.

Estas Disputas Econômicas envolviam principalmente 

interesses Ingleses e Alemães.

Nacionalistas

Pretendiam agrupar sobre um mesmo Estado, povos de 

Matrizes Étnico-culturais semelhantes.

Isso implicava em um desejo de Expansão Territorial.
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Pan-Eslavismo:

União de todos os povos Eslavos da Europa Oriental liderado pelo Governo Russo. A 

Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano, a fim de obter uma saída para o 

mar Mediterrâneo, e, também, controlar a Península Balcânica. 

Pangermanismo:

Anexação à Alemanha dos territórios da Europa Central

onde viviam os Germânicos;

Revanchismo Francês:

Desejara recuperar a região de Alsácia-Lorena

região muito rica em Ferro e Carvão.

Vale lembrar que essa região foi entregue à Alemanha obrigada 

por causa da derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870, 

durante a Unificação da Alemanha.
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Revanchismo Francês



Corrida Armamentista

A Corrida Armamentista deu origem a Paz Armada.

Diante da possibilidade de Guerra, as Potências realizaram uma Corrida Armamentista e o 

Fortalecimento dos Exércitos.

Objetivos:

Evitar que uma Debilidade Militar propiciasse um

Ataque Inimigo.



Tratados e Alianças



Tratados e Alianças

Os governos das Grandes Potências firmaram Tratados de Aliança entre si, com o objetivo de 

Somar Forças para enfrentar os Rivais.

Depois de muitas negociações e tratados bilaterais, a Europa, em 1907, ficou dividida em dois 

grandes blocos:

Tríplice Aliança:

Formada inicialmente por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália;

Tríplice Entente:

Formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia.

As alianças originais sofreram alterações e, conforme seus interesses, algumas forças 

acabaram mudando de lado.

Exemplo disso foi o Governo da Itália, que, em 1915, passou para o lado da Entente por ter 

recebido promessa de compensações territoriais.

A tensão era tão grande que qualquer incidente poderia dar início à Guerra.



Crise – A Caminho da Guerra

Momentos de Crise

No contexto de disputas, entre Potências Européias, duas grandes crises, contribuíram para o 

acirramento das tensões internacionais:

Crise do Marrocos

Entre 1905 e 1911 – França e Alemanha quase chegara à Guerra devido a disputas 

pelo Território do Marrocos, no norte da África.

Em 1906, foi convocada uma Conferência Internacional, na cidade Espanhola de 

Algeciras para resolver a disputa.

Foi deliberado que a França teria Supremacia sobre o Marrocos, enquanto que a 

Alemanha caberia uma pequena faixa de terras no Sudoeste Africano.

A Alemanha não se conformou com a decisão desfavorável e, em 1911, surgiram 

novos conflitos com a  França pela disputa de Territórios na África.

Para evitar a Guerra, o Governo da França concedeu à Alemanha uma considerável 

parte do Congo.



Crise – A Caminho da Guerra

Crise Balcânica

Um dos principais focos de conflito entre as Potências Européia era a Península 

Balcânica, onde se chocavam o Nacionalismo da Sérvia – apoiada pela Rússia – e o 

Expansionismo da Áustria – aliada da Alemanha.

Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses da 

Sérvia, que pretendia incorporar aquelas regiões habitadas por Eslavos e criar a 

Grande Sérvia.

Os movimentos Nacionalistas Sérvios passaram a reagir violentamente contra a 

anexação Austríaca da Bósnia-Herzegovina.



Os Bálcãs
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O Poder de Destruição dos Novos Armamentos

O Estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do Arquiduque Francisco 

Ferdinando, herdeiro do Trono Austríaco e de sua Esposa, na cidade de Sarajevo (Bósnia), 

em 28 de junho de 1914.

O autor do crime foi o estudante Gavrilo Princip, pertencente à Organização Secreta

Nacionalista Unidade ou Morte – Mão Negra, que tinha o apoio do Governo Sérvio – ligado por 

sua vez ao Governo Russo.

Naquelas circunstancias Históricas, o assassinato de Francisco Ferdinando provocou uma 

Reação Militar da Áustria contra a Sérvia.

Então, devido à Política de Alianças, 

muitas outras nações entraram no Conflito.



O Estopim da Guerra
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Sucessão de Acontecimentos

Observe a sucessão de acontecimentos que se seguiram à Invasão da Sérvia pelo 

exército Austríaco em 1914:

28 de julho:

A  Áustria declarou Guerra à Sérvia;

29 de julho:

Em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a 

Áustria e a Alemanha;



A Grande Guerra

1° de agosto:

A  Alemanha declarou Guerra à Rússia e, 

Posteriormente à França;

4 de agosto:

Para atingir a França, os exércitos Alemão e Austríaco

Invadiram a Bélgica (neutra);

5 de agosto:

A Inglaterra declarou Guerra à Alemanha.
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O Historiador Mario Isnenghi descreve o fascínio que a Guerra, num primeiro momento, exerceu sobre parte 

da população.

Os testemunhos da época designaram esses dias de agosto de 1914 como um momento 

único e inesquecível. 

Romances, poesias, fotografias, filmes, canções, testemunhos epistolares e memórias 

descrevem de maneira semelhante esse clima de expectativa e embriaguês, de excitação

e de entusiasmo coletivo.

Multidões agitando bandeiras nas praças, com músicas e paradas militares.

A partida dos trens abarrotados de soldados, com civis aplaudindo nas estações e nas 

estradas de ferro...

Em muitos lugares, as pessoas que de declaravam contrárias à Guerra, foram apontadas como 

Traidoras da Pátria.

Poucos pareciam ter consciência do poder de destruição dos novos armamentos: 

Metralhadoras, Bombas, Aviões, etc.
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União de Forças

A Guerra durou cerca de quatro anos, de 1914 a 1918, envolvendo 

dois grandes blocos rivais:

De um lado, as Forças Militares da Alemanha, Turquia, Bulgária e do Império Austro-

Húngaro;

De outro, as da França, Inglaterra, Rússia, Sérvia, Itália, Grécia, Japão e dos Estados 

Unidos, entre outros.

O Brasil foi o único país Sul-Americano a entrar efetivamente nesse conflito, declarando 

Guerra à Alemanha.

Cooperando com s Ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou 

Médicos e Aviadores à Europa.
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A Primeira Guerra Mundial ficou assim conhecida porque foi, efetivamente, a primeira guerra 

generalizada, envolvendo  as Principais Potências das diversas regiões do mundo.

Embora, as batalhas tenham ocorrido principalmente em solo Europeu.

Os combates terrestres resultaram em elevado número de mortes, em razão do uso de Novas 

Armas, como metralhadoras, lança-chamas e projéteis explosivos. 

Além disso, pela primeira vez o avião e o submarino foram usados como 

Recursos Militares, ampliando as possibilidades 

de ataque e o poder de destruição.
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Principais Fases do Conflito

A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em três grandes fases:

Primeira Fase – 1914-1915

Marcada pela intensa movimentação das tropas beligerantes. 

Depois de uma rápida Ofensiva das tropas Alemãs em território Francês em setembro de 

1914, os Exércitos Franceses organizaram uma contra-ofensiva, detendo o avanço 

germânico sobre a cidade de Paris – Batalha de Marne.

A partir deste momento, nenhum dos lados conseguiu vitórias significativas sobre o outro, 

mantendo-se um equilíbrio de forças nas Frentes de Combate;
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Segunda Fase – 1915-1917

A intensa movimentação de tropas da fase anterior foi substituída por uma Guerra de 

Trincheiras.

Em que cada lado procurava garantir suas posições, evitando a 

aproximação do Inimigo.

Foi um período extremamente duro e desgastante para as tropas em conflito. 

Sob ataque intermitente do inimigo,os soldados guarneciam suas posições nas 

trincheiras, enfrentando a chuva, o frio e o barro.
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Terceira Fase – 1917-1918

Ocorreu a entrada de outros Países na Guerra. 

A Marinha Alemã, utilizando seus submarinos, afundou o navio de países tidos como 

neutros, alegando que transportavam alimentos para os inimigos.

Foi o caso do, por exemplo, dos navios Lusitânia e Arábia, dos Estados Unidos, e do 

navio Paraná, do Brasil.

Nessa fase da Guerra, dois acontecimentos se destacaram: 

A entrada dos Estados Unidos no conflito, em 16 de abril de 1917

e a saída dos exércitos da Rússia, em 3 de março de 1918.



Batalha de Marne



Guerra de Trincheiras
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Entrada dos Estados Unidos na Guerra



A Guerra Narrada por um Soldado

Trecho de carta encontrada no bolso de um Soldado Alemão, 

que participou da Batalha de Somme em 1916.

Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. 

A melhor coisa que poderia acontecer seria os Ingleses avançarem 

e nos fazerem prisioneiros.

Ninguém se importa conosco.

Não somos revezados.

Os aviões lançam projéteis sobre nós.

Ninguém mais consegue pensar.

As rações estão esgotadas. 

Pão, conservas, biscoitos, tudo terminou.

Não há uma única gota de água.

É o próprio Inferno.
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Mudanças Provocadas pela Guerra

A Guerra provocou grandes transformações na vida das populações Européias.

Além dos soldados combatentes, a população civil também sofreu conseqüências do conflito. 

Quase todos os seguimentos sociais foram envolvidos, de alguma fora, pelo “Estado de 

Guerra”.

A economia dos países em conflito foi direcionada para aumentar a produção dos artigos

exigidos pela guerra:

Produção de armas, munições, veículos de transporte, etc.

Como grande número de Homens participava dos combates, considerável parcela de Mulheres, 

ingressou no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, França e Itália.
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Com a destruição de diversas estruturas produtiva, verificou-se em muitos Países a escassez 

de alimentos, além do aumento dos preços dos gêneros de primeira necessidade.

Os governos impuseram medidas de racionamento, 

e a fome espalhou-se por várias camadas da população, 

principalmente nas regiões próximas às zonas de combate.



Batalha do Alimento

Na Alemanha, a luta do povo para sobreviver à fome

Durante a Primeira Guerra Mundial, a fome foi um dos maiores problemas enfrentados pelas 

populações das cidades Alemãs. 

Leite, manteiga, batatas tornaram-se produtos de luxo. 

Só eram encontradas no “Mercado Negro” e comprado apenas pelos ricos.

Quando havia alimentos à venda, havia também racionamento, cada pessoa só podia comprar 

1Ovo, 2,5 kg de batatas, 20 g de manteiga e até 190 g de carne por semana.

A população pobre era a que mais sofria. 

Quase 200 mil pessoas entravam diariamente em longas filas para conseguir comer um prato de 

sopa distribuído pelo exército.
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Como conseqüência da miséria, o roubo era inevitável. 

Roubavam-se desde roupas até cães para matar a forme.

Muitas crianças sobreviviam apenas com ralas sopas de batatas ou com as frutas que 

apanhavam nos quintais das casas.

Com tanta fome, as mortes não ocorriam apenas nos campos de batalha.

A desnutrição tornava as pessoas vulneráveis às doenças. 

A tuberculose, o tifo, a cólera, e as epidemias de gripe também mataram milhares de 

pessoas na Alemanha durante a Guerra.
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O Fim da Guerra

O apoio Financeiro e Material dados pelo Governo dos Estados Unidos ao entrar na Guerra

foi decisivo para a vitória da Entente e de seus Aliados.

Os recursos da Entente eram muito superiores aos da Tríplice Aliança.

No início de 1918, as forças da Alemanha ficaram isoladas e sem condições de sustentar os 

combates.

Em 11 de novembro daquele ano, o Governo Alemão assinou um Armistício – Acordo de 

Paz – em situação bastante desvantajosa. 

Aceitava, por exemplo:

Retirar tropas de todos os territórios ocupados durante a Guerra.

Parte das tropas Alemãs estavam, no momento, em território Francês;
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Devolver aos adversários materiais de guerra pesados e submarinos apreendidos e;

Pagar indenizações pelos territórios ocupados.

Nos diversos locais onde foram travados os combates, eram comuns as cenas de destruição de 

plantações, casas, edifícios, pontes e estradas.

Uma grave Crise Econômica atingiu os Países já abalados pelas perdas de bens materiais e 

pelos gastos de guerra.

Além disso, foram imensos os sacrifícios humanos:

Milhões de mortos, feridos e inválidos. 
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Alguns historiadores estimam que essa Guerra deixou um saldo de aproximadamente 10 

Milhões de mortos e 30 Milhões de feridos.

O sentimento de Patriotismo Eufórico que, em muitos países, havia marcado o início da guerra

– sempre estimulado pela propaganda governamental – transformou-se em 1918 num clima 

geral de profunda desolação e desesperança.

Afinal, para que serviu tanta Brutalidade?
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O Pós-Guerra

Após a rendição Alemã, no período de 1919 e 1920, realizou-se no Palácio de Versalhes, na 

França, uma série de Conferências com a participação de 27 Nações Vencedoras da Guerra.

Dessas Conferências, sob a liderança dos representantes dos Estados Unidos da América, da 

Inglaterra e da França, nasceu o Tratado de Versalhes, que impôs duras condições ao 

Alemães.

Tratado de Versalhes

O Tratado de Versalhes estipulava, por exemplo, que a Alemanha deveria:

Restituir a região da Alsácia-Lorena à França;

Ceder outras regiões à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia;
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Entregar quase todos os seus navios mercantes à França, a Inglaterra e à Bélgica;

Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos Países Vencedores;

Reduzir o poderio Militar de seus Exércitos, sendo proibida de constituir Aviação Militar.

O conjunto de decisões impostas aos Alemães provocou, em pouco tempo, uma imensa 

reação das Forças políticas que se organizavam em seu país.

Os Alemães consideravam injustas, vingativas e humilhantes as Condições do Tratado de 

Versalhes.

Anos mais tarde, o desejo de mudar estas condições motivaria o ressurgimento do 

Nacionalismo Alemão.
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Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros acordos entre os representantes dos 

países envolvidos no conflito.

Por meio desses Tratados, desmembrou-se o Império Austro-Húngaro, alguns países

ganharam territórios e outros perderam.

Surgiram assim, Novos Países como:

Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Áustria, 

Letônia, Lituânia e Estônia.



O Tratado de Versalhes

O Texto a seguir reproduz trechos do Tratado de Versalhes, 

assinado em 28 de junho de 1919.

Artigo 45

A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito de total exploração

das minas de carvão situadas na bacia do Rio Sarre;

Artigo 80

A Alemanha conhece e respeitará estritamente a Independência da Áustria;

Artigo 119

A Alemanha renuncia, em favor das Potências Aliadas, a todos os direitos sobre as 

Colônias Ultramarinas;
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Artigo 160

O Exército Alemão não deverá ter mais do que sete divisões de infantaria e três de 

cavalaria. Em nenhum caso, a totalidade dos efetivos do exército deverá ultrapassar 100 

mil homens;

Artigo 171

Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques

ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de guerra;

Artigo 173

Todo Serviço Militar Universal e Obrigatório será abolido na Alemanha. O Exército 

Alemão só poderá ser constituído e recrutado através do Alistamento Voluntário;

Artigo 232

A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das 

Potências Aliadas e a seus bens.



O Tratado de Versalhes



Europa – Divisão Política em 1921
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Liga das Nações

Em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação 

da Liga das Nações – ou Sociedade das Nações – atendendo à proposta do Presidente dos 

Estados Unidos da América, Woodrow Wilson.

Tendo como sede a cidade Suíça de Genebra, a Liga das Nações deu início às suas atividades 

em janeiro de 1920.

Integrada por Países-Membro de todos os continentes, sua principal missão seria agir como 

mediadora dos Conflitos Internacionais, procurando preservar a Paz Mundial.

O Senado Americano, no entanto, vetou a participação dos Estados Unidos na Liga das 

Nações, pois, discordava da posição fiscalizadora dessa entidade em relação à execução dos 

Tratados Internacionais firmados no pós-guerra.
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O Governo dos Estados Unidos preferiu manter uma política internacional Isolacionista.

A União Soviética e a Alemanha também se retiraram.

Sem a participação desses Países, a Liga das Nações tornou-se Impotente, não conseguindo 

impedir, por exemplo, a invasão Japonesa da Manchúria em 1931, o ataque Italiano à Etiópia

em 1935 ou a Guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia (1932-1935).
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Ascensão dos Estados Unidos da América

Desde o final do Século XIX, a produção industrial norte-americana vinha se expandindo e 

ampliando seu campo de ação econômica em diferentes partes do mundo.

A eclosão da Primeira Guerra Mundial na Europa estimulou ainda mais o crescimento agrícola

e industrial dos Estados Unidos.

Conservando-se, a princípio, numa posição de neutralidade, os norte-americanos forneciam 

seus produtos aos países envolvidos no conflito.
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Além disso, enquanto as Potências Européias concentravam seus esforços na Guerra, os 

industriais norte-americanos aproveitavam para ocupar e suprir outros mercados na Ásia e na 

América Latina.

Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros 

do mundo, os Bancos e o Governo dos Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial

com Credores da Europa arrasada, projetando-se como Grande Potência Mundial.

O país viveu, durante quase toda a Década de 1920, um período de euforia e prosperidade, que 

ficou conhecido como “Anos Felizes”.
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O Brasil

A Guerra influenciou o surgimento de Indústrias Nacionais, 

chamadas de indústrias de substituição.

A carência de produtos importados acabou estimulando um 

pequeno desenvolvimento industrial no país.

Por que isso aconteceu? 

Os Países Europeus que exportavam para o Brasil estavam 

envolvidos na produção de armas e munições.

Contudo, esse início de industrialização ainda era tímido.



Pós-Guerra

O Mundo

Os principais males do conflito

continuavam não resolvidos:

A Dominação Colonial;

A Exploração das populações 

miseráveis da África, 

Ásia e Américas;

Os Nacionalismos;

As disputas pelos Mercados.
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(UNESP 2008) A vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos na primeira guerra

tinha o caráter de consagração da democracia e de triunfo definitivo do liberalismo sobre as

tramas reacionárias do Congresso de Viena. A guerra também agudizou os conflitos entre

diversos grupos e segmentos sociais e nacionais; além disso, ela agravou as desigualdades

sociais, privilegiando alguns em detrimento de muitos.

(Luis César Rodrigues, A primeira guerra mundial. Adaptado.)

Segundo o autor, a primeira guerra

a) politicamente, destruiu as frágeis estruturas dos Estados liberais e fortaleceu os Estados

reacionários e, socialmente, garantiu direitos para a imensa maioria.

b) significou a vitória dos Estados liberais, a destruição das estruturas políticas herdadas do

Congresso de Viena e o aprofundamento dos conflitos sociais.

c) trouxe instabilidade política entre os Estados absolutistas vitoriosos e os Estados liberais

derrotados e estabilidade social para as diferentes classes sociais.

d) garantiu a estabilidade política e econômica na Europa com a vitória das forças

reacionárias, porém, gerou crescentes tensões sociais.

e) preservou as estruturas políticas nascidas a partir do Congresso de Viena, enfraqueceu os

Estados liberais e neutralizou os conflitos sociais.



UFSE Pode-se afirmar que a principal razão do conflito mundial iniciado em 1914 foi

a) o choque dos imperialismos, de raízes econômicas, mas que se expressou de forma 

política e militar.

b) a crise econômica que afetou significativamente os campos político e social das 

nações européias.

c) o revanchismo nacionalista, de origem étnica, mas que se expressou através da 

expansão colonialista.

d) o conflito religioso, de raízes políticas, mas que se expressou militarmente pela corrida 

armamentista.

e) a brusca queda do comércio internacional que colocou em evidência a fragilidade do 

sistema capitalista.


