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A Primeira Guerra Mundial 

 

Resumo 

 

O capitalismo industrial e a corrida imperialista  armaram o terreno para o conflito mundial.Dentre as causas 

para o conflito, destacamos: 

A disputa colonial: buscando novos mercados para a venda de seus produtos, os países industrializados 

entravam em choque pela conquista de colônias na África e na Ásia. 

A concorrência econômica: cada um dos grandes países industrializados dificultava a expansão econômica 

do país concorrente. Essa briga econômica foi especialmente intensa entre Inglaterra e Alemanha. 

A disputa nacionalista: em diversas regiões da Europa surgiram movimentos nacionalistas que pretendiam 

agrupar sob um mesmo Estado os povos de raízes culturais semelhantes. O nacionalismo exaltado 

provocava um desejo de expansão territorial.  

Movimentos nacionalistas: os interesses da Alemanha, Rússia e França. 

Entre os principais movimentos nacionalistas que se desenvolveram na Europa no início do século XX, 

podemos destacar os seguintes: 

● Pan-eslavismo: buscava a união de todos os povos eslavos da Europa oriental. Era liderado pela Rússia. 

● Pangermanismo: buscava a expansão da Alemanha através dos territórios ocupados por povos 

germânicos da Europa central. Era liderado pela Alemanha. 

● Revanchismo francês: visava desforrar a derrota francesa para a Alemanha em 1870 (Guerra Franco-

prussiana) e recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, cedidos aos alemães. 

 

A sociedade da belle époque   

 
Aviões alemães 
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Os europeus apesar do tenso clima política, estavam em uma época de avanços tecnológicos, efervescência 

artística e seguridade econômica. Os modernistas surgiam com força em países s como França e Alemanha 

e  o futurismo foi um dos principais exemplos das novas escolas artísticas, em um movimento artístico que 

atribuía relevância aos avanços tecnológicos e a industrialização..  A ciência continuava o progresso iniciado 

na segunda revolução industrial, com a invenção do avião e a modernização de barcos e trens. 

 

Estopim e desenvolvimento  do conflito 

 

 
Tanque da Primeira Guerra 

O estopim do conflito ocorreu com o assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono 

Austro-Húngaro Sua morte em Sarajevo (Bósnia Herzegovina) fez parte de um plano de um grupo 

nacionalista sérvio, a Mão Negra, que pretendia a independência da Bósnia Herzegovina do domínio austro-

húngaro. Após este episódio, o Império Austro-húngaro declarou guerra à Sérvia e,devido a política de 

alianças,  o conflito tomou proporções gigantescas. 

Principais fases do conflito: 

Primeira fase (1914/1915): movimentação de tropas e equilíbrio entre as forças rivais;  

Segunda fase (1915/1917): guerra de trincheiras;  

Entrada da Itália – A Itália, membro da Tríplice Aliança, manteve-se neutra até que, em 1915, sob promessa 

de receber territórios austríacos, entrou na guerra ao lado de franceses e ingleses. 

 

Terceira fase (1917-1918): entrada dos Estados Unidos, ao lado da França e da Inglaterra, e derrota da 

Alemanha. Os norte-americanos tinham muitos investimentos nesta guerra com seus amigos aliados 

(Inglaterra e França). Era preciso garantir o recebimento de tais investimentos. Utilizou-se como pretexto o 

afundamento do navio “Lusitânia”, que conduzia passageiros norte-americanos. 
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Saída da Rússia – Com o triunfo da Revolução Russa de 1917, na qual os bolcheviques estabeleceram-se 

no poder, foi assinado um acordo com a Alemanha para oficializar sua retirada do grande conflito. Este 

acordo chamou-se Tratado de Brest-Litovsk, que impôs duras condições para a Rússia. 

 

A economia e o pós-guerra 

 
Soldados feridos com gás, armamento que foi proibido nos tratados de paz. 

 

Dentre as principais consequências da Primeira Guerra Mundial, podemos destacar: o aparecimento de 

novas nações;  desmembramento do império Austro- Húngaro; a hegemonia do militarismo francês, em 

decorrência do desarmamento alemão; o fortalecimento dos Estados Unidos; o surgimento do fascismo na 

Itália e do Nazismo na Alemanha. 

 

Os tratados do pós-guerra: Os "14 Pontos do Presidente Wilson" 

Em mensagem enviada ao Congresso americano em 8 de janeiro de 1918, o Presidente Wilson sumariou sua 

plataforma para a Paz que não prévia nenhuma séria sanção para com os derrotados, abraçando a ideia de 

uma Paz "sem vencedores nem vencidos". No terreno prático, poucas propostas de Wilson foram aplicadas, 

pois o desejo de vingança por parte da Inglaterra e principalmente da França prevaleceram sobre as 

intenções americanas. 

O Tratado de Versalhes: conjunto de decisões tomadas no palácio de Versalhes no período de 1919 a 1920. 

As nações vencedoras da guerra, lideradas por Estados Unidos, França e Inglaterra, impuseram duras 

condições à Alemanha derrotada. O desejo dos alemães de superar as condições humilhantes desse tratado 

desempenhou papel importante entre as causas da Segunda Guerra Mundial: 

● Restituir a região da Alsácia-Lorena à França. 

● Ceder outras regiões à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia ( corredor polonês). 

● Ceder todas as colônias. 

● Entregar quase todos seu navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica. 

● Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos paises vencedores. 

● Reduzir o poderio militar de seus exércitos limitados a 100 mil voluntários, sendo proibida de possuir 

aviação militar, submarinos, artilharia pesada e tanques, e o recrutamento militar foi proibido. 

● Considerada a grande culpada pela guerra. 
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Exercícios 

 

1. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em 
longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração, destacam-se  

a) a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países 

industrializados na América. 

b) a desestabilização da sociedade européia com a emergência do socialismo e a constituição de 

governos fascistas nos países europeus.  

c) o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia 

pelo capitalismo.  

d) a oposição da França à divisão de seu território após as guerras napoleônicas e a aproximação 

aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha. 

e) a unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de áreas 

coloniais na Ásia e na África 

 

 

2. A Primeira Guerra Mundial, (1914-1918), foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou 
seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX. Tendo por base o 
texto, explique:  

a) A associação entre o colonialismo europeu e a Primeira Guerra.  

b) A relação entre a Primeira Guerra e a destruição do Império Russo 

 

 

3. As raízes da 1ª Guerra Mundial encontram-se, em grande parte, na história do século XIX. Pode-se 

citar como alguns dos fatores que deram origem ao conflito desencadeado em 1914  

a) a concentração da industrialização na Inglaterra e o escasso crescimento econômico das nações 

do continente europeu.  

b) b a emergência de ideologias socialistas e revoluções operárias que desajustaram as relações 

entre os países capitalistas.  

c) a derrota militar da França pela Prússia, no processo de unificação alemã, e a incorporação da 

Alsácia e da Lorena à Alemanha. 

d) o confronto secular entre a França e a Inglaterra e a crise da economia inglesa provocada pelo 

bloqueio continental.  

e) a política do “equilíbrio europeu”, praticada pelo Congresso de Viena, e o fortalecimento militar da 

Rússia na Península Balcânica. 
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4. Leia os trechos abaixo e responda à questão: 
Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve controle muito limitado sobre as forças 

militares e 4 | Projeto Medicina – www.projetomedicina.com.br policiais necessárias à manutenção 

da paz interna. No final, a República caiu em conseqüência dessa limitação, fragilidade explorada por 

organizações da classe média, as quais achavam que o regime parlamentar-republicano as 

discriminava e, assim, procuraram destruí-lo. 
(Adaptado de Norbert Elias, Os alemães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 199 e 204).  

A exigência da anulação da ‘paz imposta’ pelo Tratado de Versalhes foi, ao lado do anti-semitismo, o 

ponto mais importante na propaganda nazista durante a República de Weimar.  
Adaptado de Peter Gay, A cultura de Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 31 e 168. 

a) O que foi a República de Weimar? Relacione-a à ascensão do nazismo.  

b) O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da expressão “paz imposta”? 

 

 

5. Em 1937, em Genebra, no plenário da Sociedade das Nações, o embaixador japonês barão Shudo 

levantou a tese de que as regiões inexploradas de vários países deveriam ser cedidas a nações ricas 

e populosas, como o Japão, naturalmente. Nesse caso o Brasil Central desértico era uma preocupação 

crescente. (...) Os estrategistas brasileiros concluíram que a Amazônia se autodefendia do colonizador 

branco com suas doenças, suas selvas e seu calor. Não havia porquê recear ali uma investida do Eixo. 

A mortandade provocada nos estrangeiros pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na atual 

Rondônia, também corroborava essa tese. 

Muito diferente, no entanto, era a situação da pré-Amazônia mato-grossense e goiana, com suas 

extensas faixas de campos e cerrados habitáveis, colonizáveis sem maiores esforços. Era o caso 

típico da região do Araguaia-Xingu, que continha a Serra do Roncador e seus prodígios, além dos 

garimpos de diamantes do alto Araguaia, em parte contrabandeados para a Alemanha. 
(Adaptado da Revista "Especial Temática". O Brasil que Getúlio sonhou. n.4. São Paulo: Duetto, 2004. p.71) 

A Sociedade das Nações mencionada no texto, também conhecida como Liga das Nações, foi criada 

em 1919 com o objetivo de: 

a) promover a paz armada, após o Tratado de Versalhes, através da liderança do governo dos 

Estados Unidos, que presidiu essa organização. 

b) unir as nações democráticas e economicamente mais poderosas, para impedir a volta do nazi-

fascismo, cuja expansão causara a Primeira Guerra Mundial. 

c) executar as determinações previstas pelo documento conhecido como "14 pontos de Wilson" e 

que favoreciam os países da Tríplice Aliança. 

d) promover o neocolonialismo na África, Ásia e Oceania, condição fundamental para a expansão 

mundial do capitalismo monopolista. 

e) intermediar conflitos internacionais a fim de preservar a paz mundial, fiscalizando o cumprimento 

dos tratados pós-guerra. 
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6. A Primeira Guerra Mundial marcou a crise da sociedade liberal, construída ao longo do século XIX, 

abalando o equilíbrio da ordem política internacional. Assinale a opção que apresenta corretamente 

uma consequência desse conflito.  

a) Supremacia político-econômica da Europa.  

b) Surgimento dos regimes nazifascistas.  

c) Declínio econômico dos Estados Unidos e Japão.  

d) Fortalecimento do capitalismo liberal.  

e) Consolidação da monarquia russa. 

 

 

7. "A ascensão da direita radical após a Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida uma resposta ao perigo, 

na verdade à realidade, da revolução social e do poder operário em geral, e à Revolução de Outubro e 

ao leninismo em particular." 
 (Eric Hobsbawm - ERA DOS EXTREMOS).  

Identifique a "direita radical" que ascendia no período Entre-Guerras, opondo-se à expansão dos 

movimentos revolucionários.  

a) Bolchevista. 

b) Liberal.  

c) Menchevista.  

d) Nazifascista. 

e) Anarco-sindicalista 

 

 

8. Qual a relação entre a Primeira Guerra Mundial e os acontecimentos políticos que ocorreram na Rússia 
entre fevereiro e outubro de 1917? 
 

 

9. "As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa 

existência." Sobre essa frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-

Bretanha, em agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime:  

a) a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento e que iria envolver toda a 

Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época, conhecida como a Belle Époque;  

b) a desilusão de quem sabe que a guerra, que começava naquele momento, entre a Grã-Bretanha 

e a Alemanha, iria sepultar toda uma política de esforços diplomáticos visando a evitar o conflito;  

c) a compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, 

embora longa e sangrenta, iria terminar um dia, permitindo que a Europa voltasse a brilhar; 

d) a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando iria, por causa de seu caráter 

mortal e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa;  

e) a convicção de que à guerra que acabava de começar, e que iria envolver todo o continente 

europeu, haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes de a paz definitiva ser 

alcançada. 
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10. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em 

xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações 

europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências.  

b) a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade 

imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida 

armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências.  

c) o sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou os sistema de forças 

entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquistas das colônias da África e da Ásia.  

d) o expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e 

a França que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo.  

e) o desequilíbrio entre produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores 

de matérias-primas e consumidores de bens-de-produção reativando as rivalidades entre os 

países europeus e os da América do Norte.    
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Gabarito 

 

1. E 

A Unificação da Alemã rompeu com o equilíbrio Europeu  o que, junto com as disputas imperialistas, 

contribuiu para o acirramento das tensões que levaram à eclosão do conflito mundial. 

 

2.  

a) A Primeira Guerra Mundial teve entre suas principais causas as disputas imperialistas entre as 

grandes nações européias, principalmente pelo controle de territórios na Ásia e na África. Um 

exemplo dessas tensões foi a famosa Questão Marroquina, que acirrou as rivalidades entre França 

e Alemanha.  

b) As derrotas militares do Império Russo diante da Alemanha durante a guerra aceleraram o processo 

de desagregação do regime do czar Nicolau II. A fome, o alistamento compulsório, o grande número 

de mortes e a corrupção generalizada ajudaram a precipitar o desfecho revolucionário de 1917. 

 

3. C 

A derrota francesa durante o processo de unificação alemã gerou o que chamamos de “revanchismo 

francês” e que vai motivar a participação da França do conflito mundial.  

 

4.  

a) A República de Weimar foi o período democrático liberal vigente na Alemanha após a Primeira Guerra 

Mundial. Caracterizado por grande conturbação econômica e política, possibilitou a ascensão dos 

radicalismos de esquerda (comunismo) e de direita (nazismo). Nesse contexto, o Partido Nazista, 

com sua proposta de reerguimento nacional, acabou se popularizando até obter a vitória eleitoral 

em 1932. 1 

b) Foi um tratado de paz assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, no qual as nações vencedoras 

impuseram à Alemanha condições por ela consideradas altamente desvantajosas, como pagamento 

de altas indenizações, restrições bélicas e perda de territórios 

 

5. E 

O principal objetivo da Liga das Nações era garantir a manutenção da paz mundial, evitando que um 

conflito em proporções mundiais ocorresse novamente. 

 

6. B  

O nazi fascismo surge no contexto do pós-guerra, como consequência da crise política, econômica e 

social instaurada, assim como em decorrência do sentimento de revanche após as punições do Tratado 

de Versalhes.  

 

7. D 

O nazi fascismo se opõe essencialmente ao Socialismo instaurado após a Revolução Bolchevique. 

 

8. Com a decisão do czar Nicolau II de manter a Rússia na Primeira Guerra, a população do país iniciou 

uma série de protesto, já que  a Rússia encontrava-se em uma situação de grave crise econômica e 

social. Este foi um dos motivos apontados pelos grupos de oposição para derrubar o governo e realizar 

a Revolução de 1917. 
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9. A 

A Belle époque foi subitamente abalada pelo início da Primeira Guerra Mundial, pondo fim a um período  

lembrado como uma época de florescimento do belo, de transformações, avanços e paz. 

 

10. B 

As tensões que antecederam a Primeira Guerra Mundial foram causadas pelas disputas imperialistas, 

pelo acirramento do nacionalismo e posteriormente pela corrida armamentista.  

 

 


