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I PARTE 



Cemitério francês da Primeira Guerra Mundial



Para refletir!

Por que esse  título de Primeira Guerra 
Mundial?



Motivos:

1. Mesmo sendo um conflito europeu, foi uma
guerra que repercutiu em grande parte do mundo.

2. Todas as grandes potências da época
participaram desse conflito. Alemanha, Itália,
França, Inglaterra, Império Russo e Áustria Hungria.



Causas da guerra 

 Choque de imperialismos (rivalidade entre as potências
pelo controle de colônias na África e na Ásia mercado
consumidor e de matéria-prima).

 Política de alianças

Tríplice Entente X Tríplice Aliança
Inglaterra, França e Império Russo Alemanha, Áustria Hungria e Itália

 Nacionalismo exaltado (sentimento pela pátria)

 Paz armada (desenvolvimento da indústria bélica)

 Questão das minorias nacionais (Península Balcânica)



A Europa a véspera da Grande Guerra

 O  clima de tensão era muito forte nas minorias 
nacionais.

 A região dos Balcãs passou a ser chamado de

BARRIL DE PÓLVORA.



GUERRA FRANCO - PRUSSIANA

 A Alemanha venceu o conflito, desfazendo a 
Confederação Germânica.



Duas rivalidades importantes

 As origens da Primeira Guerra Mundial  estão na 
GUERRA FRANCO-PRUSSIANA no final do século XIX em 

1870 e a luta pela a unificação da Alemanha.

 A Prússia derrotou e humilhou a França. A partir dessa 
guerra os franceses passaram alimentar um desejo 

muito forte de vingança contra a Alemanha.

 Nasce o chamado REVANCHISMO FRANCÊS.   



Consequências:

 Resultou na finalização do processo de Unificação da 
Alemanha.

 Fim da monarquia na França e queda do imperador 
francês Napoleão III. Com o fim da monarquia, teve 

início na França a Terceira República.

 O Reino da Prússia anexou o território da Alsácia-
Lorena.



- Formação do Império Alemão.

 Surgimento do sentimento de revanche dos franceses 
com relação aos alemães, gerado principalmente pelas 

imposições do Tratado de Frankfurt. Este fato foi uma 
das causas que deu início à Primeira Guerra Mundial 

em 1914.



Disputa pela África

 Choque de imperialismo

 Desde o final do século XIX grande parte do 
continente africano foi retalhado. 

 Dividido entre as potências europeias.

 Choque de imperialismo: França, Inglaterra, 
Alemanha, Itália...disputando entre si, o controle 

dessas colônias.  



A Primeira Guerra Mundial 

 Consequências

 Uma guerra travada em terra, mar pelos submarinos e 
aéreo.

 Pela primeira vez o avião foi utilizado como arma de 
guerra.

 A ciência da época e os conhecimentos tecnológicos 
foram utilizados para a construção desses armamentos.

 Armas com um  grande poder de destruição.



Tecnologia a serviço da morte



Tecnologia a serviço da morte



Tecnologia a serviço da morte



 Trincheiras: Marca característica da Primeira Guerra 
Mundial. Uma guerra estática.

 Guerra da lama, dos ratos e piolhos.

Trincheiras



Estopim da Guerra

 O herdeiro do trono da Áustria, Francisco Ferdinando 
foi assassinado por um jovem estudante da Sérvia.

 Existia uma forte rivalidade entre a Áustria Hungria e 
a Sérvia. 



Atividades

1. No final do século XIX e início do século XX, por detrás
de uma aparente tranquilidade do cenário político
europeu, escondia-se um clima de instabilidade e tensão
que acabaria por mergulhar a Europa na Primeira Grande
Guerra. Destaque e comente dois dos fatores que
contribuíram para essa instabilidade.



Resposta

As disputas territoriais na África e Ásia e as disputas de
interesses nos Balcãs.



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.



a) A Primeira Guerra Mundial teve entre suas principais
causas as disputas imperialistas entre as grandes
nações europeias, 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.



II PARTE 



Leitura Complementar



Primeiro grande conflito do século 
XX e o declínio da Europa



O DIVISOR DE ÁGUAS

“A Primeira Guerra Mundial deixou como herança, além
de destruição e morte, milhões de combatentes que
sobreviveram, mas que jamais seriam os mesmos. Por
quatro anos, homens que marchavam alegres para
o front— quando de seu recrutamento — vivenciaram
uma das experiências mais terríveis da história humana.
A morte dessensibilizada, o sacrifício inútil de uma
geração, a convivência física e psíquica com o horror de
uma guerra cada vez mais sem sentido transformaram os
combatentes em pessoas diferenciadas, marcadas pelo
conflito.



Por sua vez, durante o conflito, nem as autoridades,
tampouco a população civil das nações beligerantes se
prepararam para o fato de que, terminada a tempestade
da guerra, esta traria para sua vida a convivência com as
massas de homens que nela lutaram, e que nela
deixaram sua inocência, seus membros, seus sonhos, sua
sanidade mental. Eram milhões de homens brutalizados,
aleijados, deformados, psicologicamente arruinados ou
traumatizados, procurando voltar à vida civil, retomar
seus empregos, reativar seus laços sociais”.

....


