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ANTECEDENTES 
Belle Époque 

• Bela Época -  período de euforia vivido pela humanidade 
provocado pelo advento das conquistas tecnológicas e 
econômicas da revolução industrial. 

 

•  A arte ganha novo impulso com as vanguardas. 





 

• Ao iniciar o século XX, o avanço do capitalismo, 
agora na fase monopolista ou financeira, 
provocou uma desigualdade entre as nações 
européias. 

 

•  A disputa por novas áreas, por novos 
mercados, pela hegemonia do continente 
acabou por causar uma grande guerra, que 

ficou conhecida como Primeira Guerra Mundial. 



POR QUE ACONTECEU A PRIMEIRA 
GUERRA MUNDIAL  

• a) Disputas imperialistas entre a Inglaterra e a Alemanha. 

 

INGLATERRA X ALEMANHA 

  

• A CONCORRÊNCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ENTRE AS DUAS 
POTÊNCIAS SE TRADUZIA EM INTENSA RIVALIDADE NAVAL 

 



• b) Revanchismo francês – A França desejava 
recuperar os territórios Alsácia-Lorena, perdidos 
em 1871, na Guerra Franco-prussiana. 

  França  X Alemanha 



ÁUSTRIA  X  RÚSSIA 

c) Os Incidentes nos Bálcãs – A Áustria anexou as províncias 
turcas da Bósnia-Herzegovina, provocando reação da 
Rússia e da Sérvia. 



ALEMANHA X RÚSSIA 

• A rota Constantinopla-Mediterrâneo do imperialismo russo 
cruzava com a rota Berlim-Constantinopla-Bagdá do 
imperialismo alemão. 

• A Alemanha pretendia construir a ferrovia Berlim-Bagdá 

 



d) Questão Marroquina  -  Alemanha  x   França 
• O Marrocos, país semibárbaro governado por um sultão, era 

cobiçado pela França que já conquistara a Argélia.  

 

• A França assinou um  acordo com a Inglaterra, dona de 
Gibraltar, e com a Espanha, que dominava algumas praças ao 
Norte de Marrocos.  

 



Questão Marroquina     
Alemanha  x   França 

 • O kaiser Guilherme II da Alemanha impediu a 
penetração francesa, proclamando a liberdade do 
Marrocos.  

 
• 1906 - Conferência de Algeciras - A Alemanha acabou 

reconhecendo o direito dos franceses de estabelecer 
seu protetorado ao Marrocos.  

 
• Franceses e alemães estavam descontentes com a 

situação. 
 
• 1911 – A Alemanha reconhece o domínio francês no 

Marrocos, recebendo em troca o Congo Francês. 
 



e) Questão da Tunísia 

• 1881  - França e  Itália  disputam a  região da Tunísia 

• Os franceses venceram deixando os italianos ressentidos. 

França X Itália 



Principais movimentos nacionalistas 

• Pan-eslavismo- liderado pela Rússia e Sérvia, 
pregava a união de todos os povos eslavos da 
Europa. 

 

• Pangermanismo, liderado pela Alemanha, pregava 
a completa anexação de todos os povos 
germânicos da Europa.  

 



FORMAÇÃO DAS ALIANÇAS 

• A primeira tentativa 1873, Tratado dos Três 
Imperadores:  

Alemanha, Império Austro-Húngaro, Rússia 
(malogrado) 

 

• TRÍPLICE ALIANÇA: Fundação em 1882 

• ALEMANHA, IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO E ITÁLIA; 

• Caráter defensivo; 

• Buscavam romper o falso “equilíbrio europeu” 



TRÍPLICE ENTENTE 

• ANTECEDENTE: ENTENTE CORDIALE (INGLATERRA E 
FRANÇA) 

 

• TRÍPLICE ENTENTE - Fundação em 1907 

 

• INGLATERRA, FRANÇA E RÚSSIA; 

 

• Procuravam deter o avanço da Alemanha 

 

  



POLÍTICA DE ALIANÇAS  

Potências Centrais 

Aliados 





PAZ ARMADA 
• Período de paz aparente que caracterizou a transição do 

século XIX para o XX.  

• A disputa pelos territórios coloniais e por espaço vital 
alimentou o sentimento de revanchismo entre os países, 
provocando um estado de armamentismo desenvolvendo a 
indústria bélica. 



 Desenvolvimento bélico/tecnológico das nações 

Aeroplanos de 1914 tinham a configuração 
"pusher", com a hélice 

situada atrás, "empurrando" o avião  

Gás de mostarda, empregado pela primeira vez 
pelos alemães em 22 de abril de 1915 ( Fritz Haber ) 

Metralhadoras antiaéreas alemãs  



O ESTOPIM DA PRIMEIRA GUERRA 

O assassinato do herdeiro do trono austríaco 
(Arquiduque Francisco Ferdinando), em 
Sarajevo (Bósnia), em 28 de Julho 1914,  por um 
jovem estudante  participante do grupo 
terrorista Mão Negra da Sérvia. 

 

Gravillo Princip 

Arquiduque Francisco Ferdinando e Sofia 

 



INÍCIO DA GUERRA 

• Áustria declara guerra a Sérvia; 

• Rússia defende Sérvia; 

• Alemanha defende a Áustria; 

• Itália  (Neutra) passou a integrar a Entente em 
1915; 

• Inglaterra entrou na guerra devido a invasão da 
Bélgica e França 



FASES DA GUERRA  
•  Guerra do Movimento (1914) – O Plano Schlieffen - Alfred Von 

Schlieffen, Comandante do Exército alemão, previa que, em caso de 
guerra, seria necessário derrotar o mais rápido possível a França. 
(Frente Ocidental) 

• Os alemães começaram a luta com um ataque à Bélgica, neutra, 
marchando depois rumo a Paris.  

 

 



Guerra do Movimento (1914) 
• O plano francês era invadir Alsácia e Lorena e proteger 

a fronteira belga; os alemães atacaram Liège.  

 

• Na batalha de Marne os alemães foram derrotados 
pelo general Joffre, obrigando-os a retroceder para 
Leste, depois de perderem milhares de soldados e 
armamentos.  

 

• Essa batalha salvou momentaneamente a França.  

• Mas os alemães, não podendo levar avante a investida 
inicial, firmaram-se no Nordeste da França, abrindo 
trincheiras, como o fizeram também os franceses, os 
ingleses e os belgas. 



 



Guerra de Trincheiras (1915-1917)  

• Abriram-se trincheiras em toda a frente ocidental 

  



Guerra de Trincheiras (1915-1917)  

• O armamento e o aparelhamento aéreo despertaram 
um novo surto industrial acelerado. 

 
•  Novas armas apareceram. (bala explosiva, submarino, 

gás asfixiante, lança-chamas , metralhadora, granada, 
gases venenosos entre outros) 

 
•  Em 1916, os alemães atacaram Verdun, defendida pelo 

general Pétain. Foi um insucesso dos alemães. 
Morreram cerca de 600 mil homens. 

 
•  Na batalha naval da Jutlândia, os ingleses foram os 

vencedores.  
 



1917 – o ano da mudança 

• Saída da Rússia – Com o triunfo 
da Revolução Russa de 1917, 
onde 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.  



1917 – ENTRADA DOS EUA 



• Entrada dos Estados Unidos – Os norte-americanos 
tinham muito investimentos nesta guerra com seus 
amigos aliados (Inglaterra e França).  

 

• Era preciso garantir o recebimento de tais 
investimentos.  

 

• Foi utilizado  como pretexto o afundamento do navio 
norte-americanos "Lusitânia“. 



A participação do Brasil na 1ª Guerra 

• Navios brasileiros atacados por submarinos alemães  

• O Brasil era governado por Wenceslau Brás 

• O Brasil tem um surto industrial devido a guerra 



O fim da Monarquia Alemã 

•  O Kaiser Guilherme II,  renuncia após a derrota 
militar da Alemanha 

• 09 de Novembro de 1918, criação da República de 
Weimar  instaurada na Alemanha logo após a 
Primeira Guerra Mundial 

• O sistema de governo era  um  modelo 
parlamentarista democrático.  

• O Presidente da República nomeava um chanceler 
que seria responsável pelo poder Executivo 



CATORZE PONTOS PARA A PAZ 

• O presidente Woodrow Wilson propôs uma “paz 
sem vencedores nem vencidos” baseada nos 
princípios liberais norte-americanos. 



TRATADO DE VERSALHES  
 A PAZ DOS VENCEDORES 

• O tratado de Versalhes estabelecia que a Alemanha era obrigada a: 
reduzir seu poderio bélico, ficando proibida de possuir força aérea, de 
fabricar armas e de ter um exército superior a 100 mil homens 

 
- restituir a Alsácia e a Lorena à França;  
 
- ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 

anos; 
  
- ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, 

França e Bélgica;  
 
- pagar aos vencedores, a título de indenização, a fabulosa quantia de 

33 bilhões de dólares.  
 
- Criação do corredor polonês 
  

 



TRATADO DE VERSALHES 



OUTROS TRATADOS  
• SAINT-GERMAIN- desmantelamento do Império Austro-

Húngaro 

 



OUTROS TRATADOS 

• NEUILLY- Bulgária  cedeu a Trácia para a Grécia, a Macedônia 
para Iugoslávia e a Dobrudja para Romênia. 

 
• TRIANON- A Hungria foi obrigada a renunciar vastos 

territórios. 
 
• SÈVRES- desmantelamento do Império Turco-Otomano; a 

Inglaterra se apoderava da Palestina, Jordânia e Iraque; a 
França da Síria e do Líbano; a Arábia tornou-se independente  

 
• LAUSANE- revisão do tratado de Sèvres, reconhecia a atual 

configuração da Turquia 
 





A LIGA DAS NAÇÕES 

• Após a Guerra foi organizada a Liga das Nações, por 
iniciativa do presidente Wilson dos E.U.A.  

 
• Tratava-se de um organismo internacional, cujo 

objetivo maior deveria ser a preservação da paz 
mundial.  

 
• Os E.U.A fizeram um acordo separadamente com a 

Alemanha, por não aceitarem o Tratado de Versalhes. 
 
• A Rússia, a Alemanha e os E.U.A não participaram desta 

liga. 



O Pós Guerra 

• Na América, os E.U.A consolidaram-se como 
principal potência, e, na Ásia, o Japão despontava 
como um grande país industrializado. 

 

• De um modo geral, a guerra provocou o declínio da 
Europa e a ascensão dos E.U.A. 



O legado da guerra 

• 12 milhões de mortos e 40 
milhões de inválidos 

 
• Economicamente, a guerra 

correspondeu a oito anos de 
crescimento mundial 

 
• Desenvolvimento bélico  
 
• Participação feminina no 

mercado de trabalho 
 
• Países endividados 



Legado da guerra 

• Surgimento de novas nações 

• Hegemonia mundial dos Estados Unidos 

• O encarecimento do custo de vida 


