


➢A hostilidade entre os envolvidos começou já no 
século XIX. Segunda revolução industrial.

➢ Conferência de Berlin- (1814/1815) partilha da África e Ásia onde 

potências europeias se apossaram do continente africano sem 
respeitarem suas particularidades;

➢ Neocolonialismo: dominação/ imposição de grandes potências 
em cima de países subdesenvolvidos;

➢ Em busca de matérias-primas, mão de obra barata e mercado 
consumidor;

➢ Justificativa: levar civilização e progresso a esses países.



➢ SENTIMENTO DE 
SUPERIORIDADE SOMADO A 
GANÂNCIA GERARAM A 
PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL.

➢Lógica imperialista: “Se um 
país domina uma colônia meu 
produto não entrará. Então 
melhor eu dominar a colônia”



➢ 1871: Os ESTADOS ALEMÃES UNIRAM-se  A PRÚSSIA. HUMILHARAM A 

FRANÇA E DEPOIS A ALEMANHA SE UNIFICOU

➢ 1870/1871– A FRANÇA PERDEU ALGUMAS PROVÍNCIAS E PAGOU 

PESADAS INDENIZAÇÕES. SENTIMENTO DE RAIVA

➢ 1905 E 1911: QUESTÃO MARROQUINA: MAIS RIVALIDADE ENTRE 

FRANÇA E ALEMANHA

➢ EM 1871- A ITÁLIA SE UNIFICOU E JUNTO COM A ALEMANHA JÁ 

UNIFICADA TIVERAM UM RÁPIDO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. 

ISSO DESAGRADOU  PRINCIPALMENTE  A INGLATERRA E A FRANÇA NA 

CONCORRÊNCIA INDUSTRIAL. (FRAGMENTO PÁGINA 137)

➢ A INGLATERRA SE VANGLORIAVA DE POSSUIR UM IMPÉRIO ONDE “O 

SOL NUNCA SE PUNHA”, SE ACHAVAM UM MODELO DE CIVILIZAÇÃO

➢ PAN-GERMANISMO: ALEMANHA E IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO 

QUERIAM SE UNIR “SUPERIORES”

➢ PAN-ESLAVISMO: RÚSSIA PATROCINAVA A UNIÃO DOS POVOS 

ESLAVOS. QUERIA CONTROLAR TODOS QUE ESTAVAM SOB DOMÍNIO 

DO IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO E IMPÉRIO TURCO-OTOMANO





➢ Em busca de domínios econômicos, a 
Europa se via em conflitos. E a região 
dos Balcãs era disputada por eles.

➢ Tínhamos a Rússia aliada da Sérvia que 
buscava aumentar seus domínios na 
região e o Império Austro-Húngaro com 
apoio da Alemanha que queria dominar 
a Bósnia  

➢ Devido ao clima quente, uma guerra 
total era questão de tempo, assim 
formaram-se alianças de proteção

➢ Análise da charge (140), sentimento de 
superioridade

➢ 1882: Tríplice Aliança –Ajuda mútua em 
caso de guerra

➢ 1907: Tríplice Entente –Ajuda mútua 
em caso de guerra





➢ Após as alianças, o período que seguiu ficou conhecido como PAZ ARMADA, os países 
se preparavam para uma guerra, mas faltava um motivo

➢ 1914: O ATIVISTA SÉRVIO  GAVRILO PRÍNCIP que DEFENDIA O ROMPIMENTO COM A 
AUSTRÍA. FAZIA PARTE DE UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTAS MÃOS NEGRAS, 
acabou assassinando o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro que estava em 
visita diplomática na Bósnia

➢ A  Áustria-Hungria, LIGANDO  O ATENTADO  AO PRÍNCIPE AO  GOVERNO  SÉRVIO E 
COM O DESEJO DE ACABAR COM O PROJETO PAN-ESLAVISMO declarou guerra aos 
sérvios. Normalmente esse seria um conflito localizado, mas devido as tensões e 
alianças não foi:

➢ A Rússia  querendo  uma  unificação  com  a Sérvia,  ficou  a  disposição  em  uma  futura  
guerra e declarou guerra a Áustria Hungria

➢ A Alemanha tomou partido da Áustria Hungria e declarou guerra a Rússia
➢ Pouco a pouco, os outros países da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, foram 

entrando na guerra
➢ Exceção da Itália que no inicio manteve-se neutra 



➢ Itália alegava que seu acordo com a Alemanha era defensivo e a Alemanha  
que atacou. Sendo assim, a Itália no começo ficou neutra. Em 1915 mudou de 
lado e passou a ajudar a tríplice entente

➢ A Tríplice  Entente prometeu territórios a Itália se deixasse a neutralidade e 
os ajudasse na guerra.

➢ Outras nações foram pressionadas a escolherem um lado e ajudarem no 
conflito, inclusive as colônias tiveram que lutarem à favor de suas metrópoles 

➢ Desta forma a capitalismo se espalhava pelo mundo afetando direta ou 
indiretamente a todos





 1917: A Alemanha atacou navios 
brasileiros, 3 morreram, 2 
sumiram.

 A população brasileira em 
comoção, passou a pressionar o 
governo brasileiro para que 
tomasse uma atitude, além de 
atacar comércios alemães no 
país

 O Brasil confiscou 45 navios 
mercantes alemães

 O clima esquentou entre eles



 O Governo brasileiro começou a fiscalizar e 
proibir comércio de alemães em nosso 
território

 O Governo passou a fazer propagandas 
incentivando a guerra para população

 O Brasil foi o único país da América do Sul a 
entrar em combate



➢ O Brasil passou a enviar alimentos, 
aviões e ajuda médica. Além de Navios 
para auxiliar na guerra. O Brasil teve 
uma participação discreta na Primeira 
Guerra 

➢ MÉDIA DE DOIS MIL BRASILEIROS 
PARTICIPARAM DA GUERRA, TENDO 
BASE DE 200 MORTOS EM COMBATE  
OU PELA GRIPE ESPANHOLA



➢ AS ORDENS INGLESAS ERA PARA QUE OS 
NAVIOS BRASILEIROS PROTEGESSEM A 
COSTA DA ÁFRICA PELO ATLÂNTICO SUL 
(GIBRALTAR). Navios ingleses haviam sido 
afundados dias antes por submarinos 
alemães

➢ SENTINDO A AMEAÇA DE SUBMARINOS 
ALEMÃES (Periscópio). O NAVIO 
BRASILEIRO “BAHIA” FEZ UM ATAQUE 
VIOLENTO AO MAR, ENCHENDO O MAR 
DE SANGUE...



 POLÍTICA INTERNACIONAL: O Brasil demonstrou seu 
atraso industrial, dependente da exportação do café. 

 Com os países industrializados em guerra, o Brasil 
apesar da crise, passou a se industrializar levemente e 
passou a produzir outros produtos, principalmente 
alimentícios para suprir esses países em guerra

 Vinda de imigrantes e as primeiras grandes greves
 Apesar dos problemas, o Brasil cumpriu sua missão na 

guerra
 O café não sendo item essencial de consumo, não era 

comprado pelos países em guerra.  E ainda os alemães 
dificultando a exportação nos mares, deixou o país em 
crise

 No Tratado de Versalhes o Brasil conseguiu indenização 
pela perda do café nos navios afundados, além de 
alguns navios alemães

 Após a guerra, A INFLUÊNCIA SOBRE O BRASIL, SAIU 
DE LONDRES E FOI PARA WASHINGTON 



 A guerra se manteve incialmente por base de 
um ano com alemães e franceses nas trincheiras 
ou “Guerra de Movimento”, manter posições e 
defesa

 Valas de 2 metros de altura por 2 de largura 
eram abertas para proteção das tropas e 
possíveis ataques

 As valas eram feitas em ziguezague, para evitar 
muitos mortos em um possível ataque

 Insalubres: Cadáveres, lama, ratos, baratas, 
doenças, pulgas, falta de comida, água, mal 
cheiro, gases químicos. Muitas mortes sem  
combate

 Devido a ineficiência nessa tática militar, as 
trincheiras foram abandonas posteriormente

 25/12/1914- Franceses e Alemães comemoraram 
o Natal juntos



 Aviões com metralhadoras
 Metralhadoras mais leves e fáceis de serem transportadas (600 a 

1200 disparos por minuto)
 Armas químicas matando milhares de soldados asfixiados
 Máscaras para evitar os gases (não eliminava totalmente)
 16 milhões de Animais
 Lança chamas e tanques de guerra
 Submarinos ajudando a eliminar navios inimigos e não deixarem 

chegar armas e alimentação pelo mar
 Além da convocação em massa de soldados (65 milhões), muitos 

voluntários, já que tinham o sentimento de superioridade



➢ ...No Campo, cuidando de animais, 
dirigindo ônibus, ambulâncias, caminhões e 
indústrias bélicas.

➢ Nas Batalhas foram: Enfermeiras, 
cozinheiras e algumas no front.

➢ Saldo positivo: Durante a guerra 
mostraram  eficiência e continuaram no 
mercado de trabalho, para suprir a falta de 
trabalhadores homens

➢ Conquistaram cada vez mais liberdades, 
financeira, direitos individuais, direito ao 
voto, além do direito de saírem sozinhas se 
maquiarem se vestirem de uma forma mais 
leve.

➢ Essas lutas continuam até hoje por 
igualdade de gêneros.









➢ Mudanças de rumo na guerra “150”

➢Até então os EUA defendia a concorrência aberta entre os 

países em busca de mercado, com o início da guerra, os EUA se 

manteve “neutro”, porém alimentando a T. Entente com 

armamentos, alimentos e outros produtos que fossem faltando na 

Europa por causa da guerra

➢ Após o ataque Alemão, os EUA resolveu dar uma resposta e 

também para evitar o risco de derrota da T. Entente e assim não 

receber todo o dinheiro que  estava investindo até então

➢Até 1917 a guerra estava indefinida, com a entrada dos EUA, a 

Tríplice Entente passou a ter sucessivas vitórias, até mesmo com 

a saída da Rússia em 1918 após um acordo com a Alemanha 









✓ Cidadãos alemães animados com a chance de terminar a guerra, apoiou um 
movimento que depôs o imperador Guilherme II e proclamou a República na 
Alemanha. Após a rendição da Alemanha, aceitando as propostas de paz sem 
vencedores que o EUA propôs. França e Inglaterra principalmente não 
aceitaram o acordo e redigiram punições aos alemães, o que só fez contribuir 
um ódio ainda maior nos alemães após a derrota na guerra 

✓ A França principalmente estava com ódio da Alemanha. Além da guerra 
Franco-Prussiana no passado que foi humilhada e perdeu territórios, havia 
perdido mais de 400 mil civis na guerra. Era a hora da tão sonhada revanche 
com chave de ouro após ter vencido a mesma na guerra.

✓ Punições: Perda de territórios, desmilitarização da fronteira com a França, 
redução de seu exército, além de pesadas indenizações em dinheiro aos países 
da Tríplice Entente

✓ Essa atitude só vai gerar mais ódios aos alemães que liderados por Adolf Hitler 
irão atrás de uma vingança (2 Guerra Mundial) estudaremos em breve







 As consequências pós guerra foram as 
piores para a Europa. Destruída , com 
milhares de mortos, feridos e órfãs. 

 Até quem venceu saiu perdedor nessa 
grande guerra. A euforia do início em 
guerrearem deu espaço para os traumas 
e superar as perdas

 Os europeus viram do que era capaz a 
nova sociedade capitalista que surgiu na 
Revolução Industrial. “Nós, as 
civilizações, sabemos agora que somos 
mortais”.




