
introdução 

1ª GUERRA MUNDIAL 



Antecedentes e fatores 
O QUE ESTAVA ACONTECENDO NOS CONTINENTES. 

            

              
EUROPA 

        

              OCEANIA 

              AMÉRICA 
        

              
ÁSIA 

        

              
ÁFRICA 



              

            

        

EUROPA 
Tensão Política devido ao 

nacionalismo exaltado e às 
lutas imperialistas; 

rivalidade econômica 
entre a Alemanha e 

Inglaterra. 



              

            

        

              

        

América 
Os EUA se destacam como 
líder, enquanto a América 

Latina continua 
dependente 

economicamente. 



              

            

        

              

        

ÁSIA 
Ascensão do Japão, que 

derrota a Rússia , 
enquanto a China continua 

decadente e sob o 
domínio do Imperialismo 

ocidental. 



              

            

        
ÁFRICA 

Permanece sob o domínio 
das nações europeias. 



              

            

        

              

        
OCEANIA 

Continua nas mãos dos 
holandeses e ingleses. 



Causa da Primeira Guerra. 

• 1 - Nacionalismo exagerado 

      França e Alemanha desenvolveram uma propaganda do 

ódio em suas populações.  

 

• 2 - Rivalidades entre estados europeus 

     Rivalidade comercial e colonial entre Inglaterra e Alemanha. 
França e Alemanha disputam o território da Alsácia-Lorena. 
Império Russo  e Austro-Húngaro disputam a sua influência 
sobre os Balcãs. 

 

 
 

 



Causa da Primeira Guerra. 

 

 3 - Corrida aos armamentos 

     Alemanha 

 

  4 - Formação de 2 blocos político-

militares/Aliança 

       Tríplice Aliança – Alemanha, Imp. Austro-húngaro e Itália  

       Tríple entente – França, Inglaterra e Imp. Russo 

  



Causa da Primeira Guerra. 

Cronologia: 

1914 - 1º fase > Guerra dos movimentos 

1915 - 1917 - 2º fase > Guerra das trincheiras e da 

posição. 

1917 - 1919 - 3º fase > retorno à Guerra de 

movimentos. 



O pan-eslavismo foi um movimento político e 
sociocultural do século XIX, que buscava a 
união de todos os povos eslavos. Procurava 
também um antecedente comum das formas 
variadas dos povos eslavos da Europa, tendo 
em mente objetivos comuns. 

Pan-eslavismo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX


O pan-eslavismo foi um movimento político e 
sociocultural do século XIX, que buscava a 
união de todos os povos eslavos. Procurava 
também um antecedente comum das formas 
variadas dos povos eslavos da Europa, tendo 
em mente objetivos comuns. 

Pangermanismo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX


OPOSIÇÕES 

França opõe-se à Alemanha. 

Inglaterra teme a expansão da Alemanha. 

Rússia opõe-se à Áustria. 





ALIANÇAS MILITARES 



ALIANÇAS MILITARES 



REAÇÃO EM CADEIA 

Assassinato do príncipe 
austríaco por uma organização 

sérvia 

Áustria declara guerra à 
Sérvia 

Rússia declara guerra à 
Áustria 

Alemanha declara guerra 
à Rússia 

França e Inglaterra 
declaram guerra à 

Alemanha 



Uma Guerra moderna   AS TRINCHEIRAS. 





FIM DA GUERRA 

1918: Rússia retira-se do conflito 
EUA envia tropas para a Europa 

Vitória da Tríplice Entente 



O TRATADO DE VERSALHES 

•Perdeu todas as suas colônias e 1/8 do território 
•Desmilitarização da fronteira com a França 
•Exército reduzido para 100 mil homens 

•Território dividido em duas partes 
• Assume indenização de 33 milhões de dólares 

Alemanha é obrigada a assumir a culpa pela guerra 



•Europa destruída 
• EUA: potência mundial 

• Revolução Comunista na Rússia 




