
Primeira Guerra Mundial – 
1914-1918 



Belle Époque 
 
“Belle Époque” é uma expressão origem francesa que significa literalmente “Bela 
Época”. Esta expressão criada para designar um período da história 
na Europa marcado pela paz aproximadamente entre 1871 quando teve fim a Guerra 
Franco-Prussiana e julho de 1914 quando começou a primeira Guerra Mundial, 
compreendendo um total de 43 anos. Este período ficou caracterizado sobretudo pela 
expansão e progresso tecnológico, científico e cultural. 

Contexto Geral 

• Euforia, empolgação, otimismo, deslumbramento 
• Modernização dos Estados 
• Industrialização 
• Desenvolvimento tecnológico 
• Invenções 
• Inovações 
• Descobertas 
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Avanços Tecnológicos - Invenções: 
 
• Locomotiva a vapor 
• Barco a vapor 
• Telégrafo 
• Bicicleta 
• Automóvel 
• Avião 
• Telefone 
• Fotografia 
 

Avanços na ciências: 
 
• Física 
• Química 
• Biologia 
• Ciências 







Fim da Belle époque e o início da 1ª. Guerra Mundial(1914-1918) 

Acontecimentos que levaram a Guerra: 
 
a. Paz Armada – corrida armamentista 
b. Rivalidades europeias 

• disputas imperialistas. 
c. Sentimento revanchista francês: 

• nacionalismo ferido. 
• orgulho ferido. 
• questão de honra a recuperação da Alsácia-Lorena(Guerra Franco 

Prussiana). 
 

d. Formação de Tríplices rivais: 
• Tríplice Entente(Inglaterra, França e Rússia)  
• Tríplice Aliança(Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro) 

 
e. *Não foi só um conflito entre as Ententes, mais correto afirmar que 

(Entente e Aliados) contra (Aliança  e Aliados). 
 



Questão Balcânica:  
• Comandavam a Península: 

 Império Turco-Otomano 
 Austro-Húgaro 

Sérvia, País independente mais com origem Eslava igual aos 
Russos 
 
Os Russos defendiam o Pan-eslavismo(união dos povos 
eslavos na península balcânica) apoiados pela Sérvia, 
podemos dizer que a sérvia era o braço direito da Rússia.  
 
Visita política: 
Francisco Ferdinando herdeiro do Trono Áustro-Húngaro, 
visitou sǎrajeʋo capital da Bôsnia. 
 
Grupo Extremista Sérvio para matar Francisco Ferdinando. 
estudante Sérvio de 19 anos ligado ao grupo mão negra, 
matou Francisco Ferdinando e sua esposa 
Sofia(28/06/1914). 
 
Pouco tempo depois o Império Austro-Húngaro declara 
Guerra a Sérvia(Rússia)  

Tríplice Entente: 
• Inglaterra 
• França  
• Rússia  

 
Tríplice Aliança: 

• Alemanha 
• Itália  
• Império Austro-

Húngaro) 

Bálcãs.docx


Analisaremos a 1ª. Guerra Mundial em duas etapas: 

I.  Guerra de Movimentos(1914-1915) 
II.  Guerra de Trincheiras(1915-1918) 

Guerra de Trincheiras(1915-1918): 
 
• Guerra mais lenta, as conquistas das tropas, os avanços dos  
    exércitos.  

 
• As trincheiras dificultavam os deslocamentos. 

 
• Alemães recorreram a armas químicas. 

 gás mostarda(1915) 
 
• Produção de máscaras para o combate ao gás pelas  
    fábricas europeias. 
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• *Ano que definiu o desfecho foi 1917: 
 Rússia se retira da Guerra por causa da sua 

Revolução, e não podia estar em duas frentes ao 
mesmo tempo. 

• EUA vendiam, alimentos, combustível, produtos 
industriais e máquinas para França e Inglaterra, tudo 
pelo sistema de crediário(“compre agora e pague 
depois da Guerra”) 

• Entrada dos EUA(6 de abril de 1917) na guerra, 
desiquilibra, fortalecendo os Aliados  
 

• EUA, entra na Guerra propondo o término sem 
vencedores e sem perdedores(14 pontos de Wilson, 
Inglaterra e França não aceitou) 

Os 14 pontos de Wilson.docx


Em 1918 o Império Alemã se rende 
 
Tratados Pós-Guerra: 
 
Tratado de Sévres 
Tratado de Saint-Germain 
 
Tratado de Versalhes: 
 
 Três Cláusulas – Alemanha responsabilizada: 

 Pagamento de indenização de Guerra. 
 Devolução de Alsácia-Lorena para França. 
  Criação da Liga das Nações(Tratado de Wilson). 



Questão do Enem 

Enem(2014) – Três décadas de 1884 - 1914  - separam o século XIX – que terminou 
com a corrida dos países europeus para África  e com o surgimento dos movimentos 
de unificação nacional na Europa – do século XX, que começou coma a Primeira 
Guerra Mundial. É o período do imperialismo, e da quietude estagnante na Europa e 
dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. 
 
 
ARENDT.H. As origens do totalitarismo. São Paulo:Cia. das Letras, 2012.   

O processo histórico citado contribuiu para eclosão da Primeira Grande Guerra na 
medida em que: 

e) conteve os sentimentos xenófobos. 

a) difundiu as teorias socialistas. 

b) acirrou as disputas territoriais. 

c) superou as crises econômicas . 

d) multiplicou os conflitos religiosos. 


