
PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
 No início do século XX, havia um clima de enorme TENSÃO e RIVALIDADE entre as grandes 
POTÊNCIAS européias. Muitos fatores contribuíram para essa situação conflituosa, destacando-se entre eles: 
. disputa colonial - buscando novos MERCADOS para a venda de seus PRODUTOS, os países 
industrializados entravam em CHOQUE na disputa por COLÔNIAS na África e na Ásia; 
. concorrência econômica - cada um dos grandes países INDUSTRIALIZADOS dificultava a expansão 
econômica do país CONCORRENTE. 
. 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 exal-
tado provocava um desejo de EXPANSÃO TERRITORIAL. 
 
 As disputas pelos MERCADOS MUNDIAIS eram grandes entre as nações INDUSTRIALIZADAS. Estes 
países precisavam garantir MATÉRIAS-PRIMAS BARATAS e países CONSUMIDORES para seus produtos 
MANUFATURADOS. A ALEMANHA desejava uma nova DIVISÃO do mundo COLONIAL.A França, além 
de lutar pela reconquista da ALSÁCIA e da LORENA, que perdera em 1870 (Guerra Fraco-prussiana), 
desejava também diminuir o crescente poderio alemão. A RÚSSIA ambicionava destruir a influência alemã e 
austro-húngara nos BÁLCÃS, além de também obter uma saída livre para o MEDITERRÂNEO. A SÉRVIA 
lutava pela libertação dos povos ESLAVOS que estavam submetidos ao domínio AUSTRO-HÚNGARO. Em 
síntese, a guerra de 1914-1918 tinha por objetivo a redistribuição do MUNDO entre os grupos imperialistas.  
 O clima de rivalidades deu origem à chamada PAZ ARMADA. Como o risco de guerra era iminente, as 
principais potências iniciaram uma corrida ARMAMENTISTA e fortaleceram seus EXÉRCITOS. 
 
Política de alianças 
Durante a paz armada, o clima de tensão levou as grandes potências a firmarem TRATADOS de ALIANÇA. 
O objetivo desses tratados era SOMAR forças para enfrentar a potência RIVAL. Depois de muitas negociações 
e tratados bilaterais, existiam na Europa, em 1907, dois BLOCOS distintos: 
. Tríplice Aliança - formada por ALEMANHA, ÁUSTRIA e ITÁLIA; 
. Tríplice Entente - formada por INGLATERRA, FRANÇA e RÚSSIA: 

A aliança original entre os países de cada bloco sofreu alterações, conforme seus INTERESSES imediatos.  
 
Nesse contexto de disputas entre as potências européias, podemos destacar duas grandes crises, que 

contribuíram para a guerra mundial: 
. Crise do Marrocos - entre 1905 e 1911, FRANÇA e ALEMANHA quase chegaram à guerra, devido à 
disputa da região do MARROCOS. Em 1906, foi convocada uma CONFERÊNCIA INTERNACIONAL, na 
cidade espanhola de Algeciras, para resolver as disputas entre franceses e alemães. Essa conferência deliberou 
que a França teria SUPREMACIA sobre o Marrocos, enquanto à 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 da África. Para evitar a Guerra, a França concedeu à 
Alemanha uma considerável parte do CONGO francês. 
. Crise balcânica - um dos principais focos de atrito entre as potências européias 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 região da BÓSNIA-
HERZEGOVINA, ferindo os interesses da Sérvia, que pretendia criar a Grande Sérvia, incorporando aquelas 
regiões habitadas por ESLAVOS.  
 
A guerra 

O estopim que detonou a Primeira Guerra Mundial foi o ASSASSINATO do arquiduque Francisco 
Ferdinando, HERDEIRO do trono AUSTRÍACO, em 28 de junho de 1914. O autor do assassinato foi o 
estudante Gavrilo Princip, pertencente à organização secreta nacionalista MÃO NEGRA, que tinha o apoio do 
governo SÉRVIO, ligado, por sua vez, à RÚSSIA. O assassinato provocou a REAÇÃO militar da Áustria 
contra a Sérvia. Então, devido à política de ALIANÇAS ,outros países envolveram-se no CONFLITO numa 
verdadeira reação em CADEIA. A Áustria declarou guerra à SÉRVIA, em seguida a Rússia declarou guerra a 
ÁUSTRIA, o que fez com que a Alemanha declarasse guerra a RÚSSIA e, depois, a França, o que levou a 
INGLATERRA declarar guerra à ALEMANHA. 
  



 

A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em três grandes fases: 
. Primeira fase (1914-1915) – marcada pela intensa movimentação dos EXÉRCITOS BELIGERANTES. 
Depois de uma rápida ofensiva das forças alemãs em território FRANCÊS em setembro de 1914, a França 
organizou uma contra-ofensiva, detendo o avanço germânico sobre PARIS (Batalha do Marne). A partir desse 
momento nenhum dos lados conseguiu estabelecer VITÓRIAS significativas sobre o outro. Havia um equilíbrio 
de forças nas frentes de COMBATE. Na frente ORIENTAL, a Alemanha obteve significativas VITÓRIAS. Já 
em 1915, grande parte do território russo estava ocupado. 
. Segunda fase (1915-1917) - a intensa movimentação de tropas da primeira fase foi substituída por uma guerra 
de TRINCHEIRAS, em que cada um dos lados procurava GARANTIR suas POSIÇÕES, evitando a penetração 
do inimigo. 
. Terceira fase (1917-1918) - a MARINHA alemã, utilizando seus SUBMARINOS, afundou navios de países 
tidos como NEUTROS, alegando que transportavam SUPRIMENTOS para os INIMIGOS. Foi o caso, por 
exemplo, dos navios LUSITÂNIA e Arábia, dos ESTADOS UNIDOS. Essa fase da guerra foi assinalada por 
dois grandes acontecimentos: a ENTRADA dos Estados Unidos no conflito (6 de abril de 1917) e a SAÍDA da 
RÚSSIA (3 de março de 1918). 
 

 O apoio FINANCEIRO e MATERIAL dado pelos Estados Unidos ao entrarem na guerra foi decisivo para a 
vitória da ENTENTE. No início de 1918, a ALEMANHA ficou ISOLADA e sem condições de sustentar a 
guerra. Em 11 de novembro de 1918, acabou assinando um ARMISTÍCIO em situação bastante 
DESVANTAJOSA. 
 Terminava a Primeira Guerra Mundial, um conflito sangrento que deixou um saldo de mais de 10 milhões de 
MORTOS e 30 milhões de FERIDOS. 
 
Conseqüências  

Após a rendição alemã, no período de 1919 a 1920, realizou-se no PALÁCIO de VERSALHES, na França, 
uma série de conferências lideradas pelos representantes dos ESTADOS UNIDOS, da INGLATERRA e da 
FRANÇA, essas nações estabeleceram um conjunto de decisões conhecido como Tratado de Versalhes, 
impondo duras PENALIDADES à Alemanha. 

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; entregar quase todos os seus 
navios MERCANTES à França e à Inglaterra; pagar uma enorme INDENIZAÇÃO aos países vencedores; 
reduzir o poderio MILITAR de seus exércitos, sendo proibida de constituir AVIAÇÃO militar. 

Os alemães consideravam injustas e HUMILHANTES as condições do Tratado de Versalhes. O desejo de 
mudar essas condições desempenhou importante papel entre as CAUSAS da SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL (1939-1945). 
 
 Em 28 de abril de 1919, a Conferência de paz de Versalhes aprovou a criação da Liga das Nações. Tendo 
como sede a cidade suíça de GENEBRA, a Liga das Nações deu início às suas atividades em janeiro de 1920. 
Integrada por países de todas as partes do MUNDO, tinha como principal missão mediar CONFLITOS 
INTERNACIONAIS, procurando preservar a PAZ MUNDIAL. 
 O SENADO americano VETOU a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações, pois discordava da 
posição FISCALIZADORA dessa entidade sobre a execução dos tratados internacionais firmados no pós-
guerra. A UNIÃO SOVIÉTICA e a ALEMANHA retiraram-se da Liga. Sem a participação desses países, a 
Liga das Nações tomou-se IMPOTENTE. 
 

Conservando, a princípio, uma posição de NEUTRALIDADE, os americanos forneciam seus produtos aos 
países envolvidos no CONFLITO e aproveitaram para ocupar outros MERCADOS MUNDIAIS, na Ásia e na 
América Latina. 
 Arrasada pela guerra, a EUROPA, no final do conflito, era um grande mercado dependente das 
EXPORTAÇÕES norte-americanas. Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos 
MERCADOS FINANCEIROS do mundo, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra como CREDORES da 
Europa, projetando-se como grande POTÊNCIA MUNDIAL. 

 


