
A Grande Guerra ou A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) 
 

 

Contexto Histórico 
 

Guerra franco-prussiana 
 

 

A guerra franco-prussiana foi um 

conflito armado envolvendo a França contra um 

conjunto de estados germânicos liderados pela 

Prússia, que se desenrolou entre 1870 e 1871. Foi 

considerada a primeira guerra moderna da história, 

principalmente em face da estratégia adotada pela 

Prússia, um reino germânico forte militarmente e 

com economia bem desenvolvida, que havia 

verificado um intenso processo de industrialização 

durante o século XIX. A guerra foi crucial para 

a Unificação Alemã, reunindo em um único 

império os demais reinos germânicos. 

 

Derrotada na guerra, a França perdeu parte das províncias de Alsácia e Lorena, ricos em carvão e 

minérios, e teve que pagar uma pesada indenização de guerra. Tal situação levou à construção de um 

sentimento de vergonha entre parte da população francesa, que desembocaria no chamado revanchismo 

francês. 

 

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.  

 

No âmbito tecnológico surgiram inovações como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, o 

automóvel, a fotografia, os bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone além de maquinas de diversas ordens 

que contribuíram para transformar o habito de vida e pensamentos das pessoas. Todo esse desenvolvimento 

possibilitou a mecanização do trabalho que antes era manual em sua maior parte. Consequentemente facilitou 

a produção em série de bens de consumo, especialmente, produtos do ramo alimentício. Historicamente, 

também, foi nesse período que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar direitos, organizando-

se em sindicatos e partidos políticos. 

Entretanto, todo o arcabouço de avanços tecno científicos que fez progredir amplamente a sociedade 

industrial durante a Belle Époque também teve o seu contraponto. O mesmo tipo de tecnologia desenvolvido 

começava a ser aplicado ferozmente na produção de armamentos pesados jamais vistos: bombas de grande 

poder de destruição, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos etc. Além disso, o recém-criado 

avião – um dos símbolos do triunfo da Belle Époque – tornou-se uma das armas mais temidas. 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/economia/bens-de-consumo/


Conflitos e Rivalidades 
 

O Imperialismo 

 

O caráter expansionista e dominador de 

algumas potências europeias no final do século 

XIX deu início a uma política que foi denominada 

de “Imperialismo”, pela qual uma potência 

dominava, subjugava e controlava uma área 

específica de interesse, seja onde estivesse.  
 

 

Desde a segunda metade do século XIX, 

nações europeias como França, Alemanha, 

Inglaterra, Rússia e Itália, tinham projetos 

imperialistas.  Cada uma dessas nações procurava 

expandir seus domínios territoriais e estabelecer 

zonas de influência sobre determinadas regiões. 

O Império Britânico, por exemplo, colonizou, 

nesse período, parte do Sul da África e todo o 

território indiano, na Ásia. Outras nações, como 

Itália, Bélgica e França, detinham grandes porções 

de terras no continente africano. 

 

O nacionalismo 

 

O nacionalismo, surgido no século XIX 

contaminou muitos povos na Europa do final do 

século XIX e início do século XX. Embasados em 

histórias, grandes personagens, mitos e discursos 

políticos, vários povos europeus que se 

encontravam divididos em vários estados ou 

ocupados, dominados por outros povos acabaram 

por avivar um sentimento de pertencimento 

nacional que deu início a uma série de problemas 

políticos e militares na Europa. 

Havia dois segmentos nacionalistas 

principais às vésperas da Primeira Guerra: o pan-

eslavismo e o pangermanismo. O primeiro dizia 

respeito à tentativa de formação de um grande 

bloco político nacionalista eslavo, encabeçado pelo 

Império Russo. O segundo, do mesmo modo, dizia 

respeito à formação de um bloco nacionalista 

germânico europeu, liderado pelo Império Alemão 

e a Áustria-Hungria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Questão Balcânica 

 

 

Cada potência nacionalista buscava impor-

se sobre as demais valendo-se de seus traços 

culturais. Assim, a Alemanha, por exemplo, 

buscava uma integração cultural com a Áustria-

Hungria, que, por sua vez, tinha interesse político 

na região dos Bálcãs. Acontece que a região dos 

Bálcãs era habitada também por pessoas de origem 

eslava e muçulmana. Os eslavos, sobretudo, 

acreditavam no projeto da construção de uma 

grande nação nos Bálcãs, que seria a Sérvia – 

a Grande Sérvia. O projeto da “Grande Sérvia” 

era defendido e estimulado pelo Império Russo, 

que almejava o controle político da região. 

Durante a crise do Império Turco Otomano, 

o Império Austro-Húngaro anexou ao seu território, 

em 1908, as regiões eslavas da Bósnia e da 

Herzegovina, nos Balcãs. A Sérvia reagiu 

prontamente, pois idealizava liderar a união dos 

povos eslavos da região. Contavam com o apoio da 

Rússia, que incentivava o nacionalismo eslavo. Por 

sua vez, os austro-húngaros tinha m o apoio dos 

alemães, que desejavam construir uma ferrovia 

ligando Berlim a Bagdá, passando pela península 

Balcânica. 

 

As Rivalidades 

 

Outro fator de destaque que contribuiu 

muito para a Guerra foram as rivalidades entre as 

potências europeias no fim do século XIX e 

começo do século XX. Nesse sentido cabe destacar 

algumas disputas: 

Alemanha X Inglaterra: A Inglaterra era 

considerada a fábrica do mundo, dominava a 

Europa há tempos e controlava o comércio 

marítimo no continente até o século XIX. No 

entanto, a partir de sua unificação em 1871, a 

Alemanha passou por intenso período de 

crescimento industrial, tornando-se a maior 

produtora de carvão, ferro e aço da Europa. Os 

ingleses ganham um rival de peso tanto no 

comércio marítimo quanto no domínio militar. A 

Marinha de Guerra alemã passa a rivalizar com a 

marinha real inglesa em todos os níveis. 

Alemanha X França: Os franceses haviam 

sido derrotados na Guerra Franco-Prussiana. Sua 

indústria foi atingida por essa derrota em pelo 

menos dois aspectos: o pagamento da dívida de 

guerra, que diminuía o investimento nesse setor, e 

a perda da região da Alsácia e Lorena, rica em 

minério. Os franceses sentiram-se humilhados com 

a derrota e passaram a alimentar um sentimento de 

revanche (revanchismo). 



As Alianças 

 

Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias formaram alianças 

políticas e militares que tinham entre seus objetivos os acordos comerciais e a garantia de auxílio mútuo caso 

uma nação fosse atacada por outra nação adversária. 

 
De um lado havia a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália.  

 

 
Do outro lado a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação do Reino Unido (Inglaterra), 

França e Rússia. 

 

 IMPORTANTE: Os italianos, em razão de promessas territoriais no continente africano, romperam 

com a Tríplice Aliança e lutaram, a partir de 1915, ao lado da Tríplice Entente. O Império Otomano luta ao 

lado da Tríplice Aliança. 

 

A Paz Armada 

 

O agravamento das tensões entre os países 

europeus deu inicio a uma intensa corrida 

armamentista: quando um dos lados ampliava sua 

capacidade bélica, o outro logo buscava equiparar-

se. Os países não estavam em guerra, mas se 

armavam cada vez mais à espera do conflito. Os 

governos encomendavam aos empresários a 

fabricação de navios de guerra, armas, munições, 

granadas, uniformes. Esse período de armamento 

dos países europeus ficou conhecido com Paz 

Armada.  
 

 

 

 

 



O Início da Guerra 
 

 

Analisando o contexto histórico 

apresentado, aparentemente tudo estava pronto 

para o início de uma grande guerra, só faltava um 

motivo. Isso ocorreu no dia 28 de junho de 1914, 

quando o herdeiro do trono austro-húngaro, o 

arquiduque Francisco Ferdinando, visitava 

Sarajevo, capital da Bósnia, atitude considerada 

ofensiva para os sentimentos nacionalistas dos 

eslavos. Durante a visita, Francisco Ferdinando e 

sua esposa Sofia, foram assassinados por um 

nacionalista sérvio. Estava aceso o estopim para a 

Guerra. 

Após o atentado de Sarajevo, a Áustria 

enviou um ultimato ao governo sérvio, exigindo a 

apuração dos fatos por uma comissão, da qual 

participariam altos funcionários austríacos. Diante 

da negativa, no dia 28 de julho de 1914 a Áustria 

declarou guerra à Sérvia, levando o confronto os 

países da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. 

 

A partir daí, uma declaração de guerra provocou outra. Conforme os acordos militares, a Rússia deu 

apoio aos sérvios. A Alemanha ficou do Império Austro-Húngaro e declarou guerra à Rússia. França e 

Inglaterra ficaram ao lado da Rússia. O Império Otomano aproveitou e declarou guerra à Rússia. A Itália não 

honrou os acordos da Tríplice Aliança e declarou-se neutra. 

 

Questões para compreensão do texto 
 

1) Contexto histórico pode ser definido como um conjunto de acontecimentos ou fatos interligados que 

antecedem e contribuem para o surgimento de um fato histórico. Nesse sentido, explique como o desfecho da 

guerra Franco-Prussiana contribuiu para o início da Primeira Guerra Mundial? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Belle Époque foi o período que ficou caracterizado sobretudo pela expansão e progresso tecnológico, 

científico e cultural, onde surgiram inovações como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, a 

fotografia, os bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone além de maquinas de diversas ordens que 

contribuíram para transformar o habito de vida e pensamentos das pessoas. Quais foram os outros 

desenvolvimentos científicos que colaboraram com a Primeira Guerra Mundial? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Dentro dos conflitos e rivalidades que antecederam a Primeira Guerra Mundial, explique o que foi o 

Imperialismo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



4) Outro fator de destaque que contribuiu muito para a Guerra foram as rivalidades entre as potências europeias 

no fim do século XIX e começo do século XX. Entre elas estava a rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra. 

Explique qual era o motivo dessa rivalidade. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5) Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias formaram alianças políticas 

e militares. De um lado havia a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do 

outro lado a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação do Reino Unido (Inglaterra), França e 

Rússia. Qual era as intenções desses países ao criar as alianças? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6) A paz armada foi uma das causas que favoreceram para eclodir. Explique por que o período da paz armada 

contribuiu muito para aumentar ainda mais as rivalidades entre os países. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7) Analisando o contexto histórico apresentado no texto, aparentemente tudo estava pronto para o início de 

uma grande guerra, só faltava um motivo. Qual foi esse motivo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


