
 

 

Tarefa 7 professor Marco 
 
01. Qual a relação entre a Primeira Guerra Mundial e os acontecimentos políticos que ocorreram na Rússia 

entre fevereiro e outubro de 1917? 
 
02. O cartaz abaixo, de 1918, expressa o reconhecimento do governo francês à participação de tropas 

africanas e asiáticas e à contribuição das economias coloniais para o esforço de guerra entre 1914 e 1918. 
Estima-se que 587 mil soldados provenientes desses continentes lutaram em solo europeu, dentre os quais 
os muçulmanos da África do Norte e os senegaleses, que participaram de inúmeras operações, sobretudo 
das mais perigosas.  
A mortalidade desses contingentes em combate frequentemente ultrapassou a expressiva taxa de 10%. 

 

 
Fonte: VÁRIOS. Histoire d’une guerre a l’autre (1914-1939). Paris, Hachette, 1982, p. 368. 

 
Explique uma das consequências econômicas, para as colônias, decorrente de seu engajamento nessa 
guerra. 

 
03.  

“A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, 
   Os mesmos ratos, crescendo como mato, 
   Os mesmos abrigos, nada de novo, 
   Os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, 
   Os mesmos cadáveres no front, 
   A mesma metralha, das duas ás quatro, 
   Como sempre cavando, como sempre caçando, 
   A mesma velha guerra dos diabos.” 
                                                               (soldado inglês) 
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“Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer 
seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não seremos 
substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão 
esgotadas – pão, conservas, biscoitos, tudo terminou! Não há uma única gota de água. É o próprio 
inferno.” 
(soldado alemão) 

Fonte: MARQUES, Adhemar Martins et al (orgs.).  
 

História contemporânea  através de textos.  
São Paulo, Contexto, 2000, pp. 118 e 120. 

Os fragmentos apresentam o depoimento de dois soldados, um inglês e o outro alemão, durante a Primeira 
Guerra Mundial (1914–1918). 
a) Identifique duas características que estejam presentes em ambos os textos e expressem os 

sentimentos dos combatentes nessa fase da Primeira Guerra. 
b) Cite duas conseqüências geopolíticas da Primeira Guerra para a Europa entre 1918 e 1939. 

 
04. Enumere 2 (dois) elementos desencadeadores do processo de rejeição da população alemã ao Tratado de 

Versalles, nas décadas de 1920 e 1930, e 2 (duas) conseqüências dessa rejeição. 
 
05.  

 
LOREDANO, Cássio (org.). J. Carlos contra a guerra. 

Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. 
 
A charge “Um cadáver”, de J. Carlos, foi publicada em 1918. Nela, a Germânia diz: “E agora, meu filho?... 
Quem paga essas contas?”(Cadáver: gíria da época para credor, cobrador). 
Entre 1914 e 1918, o mundo esteve envolvido de forma direta ou indireta em sua Primeira Grande Guerra. 
O quadro pós-conflito foi definido pelos países vencedores – Inglaterra, França e EUA – , tendo sido a 
Alemanha considerada a principal responsável pelo conflito. 
 
Apresente duas determinações do Tratado de Versalhes (1919) que tiveram fortes repercussões para a 
economia alemã no pós-1ª Guerra. 

 
06. “Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos (...) se recusaram a 

ver qualquer continuidade com o passado. ‘Paz’ significava ‘antes de 1914’: depois disso veio algo que não 
mais merecia esse nome. Era compreensível. 
Em 1914 não havia grande guerra fazia um século, quer dizer, uma guerra que envolvesse todas as 
grandes potências, ou mesmo a maioria delas (...).” 

(Eric Hobsbawm, Era dos Extremos: o breve século XX) 
 
a) Na economia, o que caracterizou o período de “paz”, citado pelo autor? 
b) Explique um motivo da guerra a que Hobsbawm se refere. 

 
07. Leia os documentos a seguir. 

 
Os camponeses partem para o front com incrível entusiasmo; e as classes superiores da sociedade, quer 
sejam liberais ou conservadoras, os aclamam, desejando-lhes boa sorte […] Habitualmente, os 
camponeses sentiam que não tinham nada a fazer a não ser beber; mas agora não é mais assim. É como 
se a guerra lhes desse uma razão para viver […] No ardor dos soldados russos se percebe o entusiasmo 
que agita o coração dos antigos mártires se lançando para a morte gloriosa. 

 

LE BON, Gustave. 1916 apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto de imperialismos. São Paulo: Atual, 
1992. p.17. 
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Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra cada vez mais se afirmou; essa é a prova de 
que suas causas encontram-se na política imperialista e colonial de todos os governos responsáveis pelo 
desencadeamento desta carnificina. […] Hoje, mais do que nunca, devemos nos opor a essas pretensões 
anexionistas e lutar pelo fim desta guerra […] que provocou misérias tão intensas entre os trabalhadores 
de todos os países. 

CONFERÊNCIA DE ZIMMERWALD - 5 a 8 de setembro de 1915. Apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto 
de imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. [Adaptado]. 

 
No início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa de 
ideias em torno do envolvimento nesse conflito. Com base na leitura de cada um dos documentos, explique 
as posições assumidas sobre a participação na guerra. 

 
08. A Revolução Russa de 1917 se constituiu em um primeiro momento histórico da ruptura com os modelos 

sócio-econômicos até então conhecidos e uma tentativa de implementação de um modelo socialista. Como 
poderíamos considerar a importância da presença da Russia Czarista na Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) no sucesso do levante bolchevique?  

 
09. A revolução Russa causou impacto ao apresentar como viáveis as propostas de organização de uma 

sociedade socialista. Nessa direção, identifique duas diferenças entre o chamado socialismo utópico e o 
socialismo científico implantado na URSS. 

 
10. A Rússia, madura para a revolução social, cansada de guerra e à beira da derrota, foi o primeiro dos 

regimes da Europa Central e Oriental a ruir sob as pressões e tensões da Primeira Guerra Mundial (...) tão 
pronta estava a Rússia para a revolução social que as massas de Petrogrado imediatamente trataram a 
queda do czarismo como uma proclamação de liberdade, igualdade e democracia direta universais. O feito 
extraordinário de Lenin foi transformar essa incontrolável onda anárquica popular em poder bolchevique. 

(E. J. Hobsbawm, Era dos extremos.) 
 

A partir do texto, explique as condições estruturais que permitem ao autor considerar a Rússia madura 
para a revolução social. 

 
GABARITO:  
 

01. Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa pertencem ao mesmo contexto histórico, com feitos e efeitos 
de conseqüências recíprocas aos dois acontecimentos que, para muitos historiadores, serviram de abertura 
ao turbulento século XX.  
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com as sucessivas vitórias do bloco alemão sobre Rússia, acelerou 
a decomposição do Estado Czarista de Nicolau II. Em fevereiro de 1917, os mencheviques derrubaram o 
czar e proclamaram a supremacia do Parlamento (Duma), buscando estruturar um Estado liberal. Contudo, 
o novo governo liderado por Kerensky, dados os comprometimentos com os países capitalistas em guerra 
contra a Alemanha, decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra, cumprindo seus compromissos e acordos 
com o bloco Aliado.  
A continuação das derrotas militares, acompanhadas do colapso econômico nacional, passaram a contribuir para 
o desgaste do novo governo russo. Ao mesmo tempo, abriram-se espaços políticos para os opositores 
revolucionários bolcheviques que, liderados por Lenin, lançaram as "Teses de Abril" de 1917, fundadas no 
slogan "Paz, Terra e Pão". Em sintonia, do lado alemão, buscou-se aumentar a pressão bélica contra a Rússia, 
além de fornecer armamentos aos bolcheviques para potencializar o fim do conflito na frente Oriental.  
Em outubro de 1917, a partir do soviet de Petrogrado, Lenin tomou de assalto os edifícios públicos e 
assumiu o governo russo, derrubando Kerensky. O novo governo deu início às mudanças na estrutura 
política e econômica do país, visando à estruturação de uma ordem socialista revolucionária. Entre as suas 
primeiras medidas estavam as nacionalizações, a reforma agrária e um acordo em separado com a 
Alemanha, saindo da Primeira Guerra Mundial. No entanto, a decisão do governo bolchevique quanto ao fim 
da Primeira Guerra para a Rússia não significou paz para o país, já que os Aliados passaram a apoiar com 
tropas e armamentos os russos brancos ( mencheviques), envolvendo a Rússia numa sangrenta guerra civil 
que só terminou em 1921, com a vitória do "exército vermelho" bolchevique.  

 

02. O candidato deverá explicar que, em função das demandas metropolitanas, ocorreram, por exemplo, 
aumentos das pressões fiscais sobre as colônias, mudanças qualitativas e quantitativas na produção delas, 
e a super-exploração do trabalho dos nativos, dentre outras.   

 

03.  
a) O candidato poderá identificar uma das seguintes características: o sofrimento da guerra, o tédio, o 

desespero e a indignação com as condições adversas (miséria, fome).  
b) O candidato poderá citar duas das seguintes conseqüências geopolíticas: o desmembramento dos 

impérios austro-húngaro (surgimento da Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia) e 
turco-otomano (surgimento, entre outros, da Turquia); a perda de parcelas do território alemão para a 
França, Polônia, Bélgica, Dinamarca e Lituânia; a perda de territórios da Rússia para a Finlândia, 
Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia e Polônia; o surgimento da Albânia.  
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04. A culpabilidade da Alemanha pelo conflito da 1ª Guerra Mundial, além da obrigação imposta a este país de 
devolver à França seus territórios – Alsácia e Lorena. Conseqüentemente isso produziu o revanchismo 
alemão, e a futura retomada de Alsácia e Lorena, pelos alemães na 2ª Guerra Mundial. 

 

05. O candidato poderá apresentar duas das seguintes determinações do Tratado de Versalhes (1919):  
- imposição das chamadas indenizações punitivas tais como: pagamento de 132 bilhões de marcos-ouro 
em um prazo de trinta anos; confisco de todos os investimentos e bens nacionais ou privados alemães 
existentes no exterior; entrega anual de 40 milhões de toneladas de carvão aos aliados europeus por um 
período de dez anos;  
- perdas territoriais que implicavam em significativos prejuízos econômicos tais como: restituição das 
ricas regiões, em minério, da Alsácia e da Lorena à França; entrega da bacia carbonífera do Sarre para a 
França durante quinze anos; divisão do império colonial alemão entre as potências vencedoras, 
principalmente França e Inglaterra.  

 

06.  
a) A produção industrial em larga escala, principalmente de armas. 
b) O crescimento econômico da Alemanha gerou grande concorrência por mercados entre este país e a 

Inglaterra. O crescimento da Alemanha também está atrelado à sua ingerência em territórios 
dominados por outros países, como França por exemplo. Vale salientar que desde a Unificação Alemã, 
processo no qual a Alemanha tomou os territórios de Alsácia e Lorena (ricos em minérios), 
pertencentes à França – que foi humilhada pelos alemães – os ânimos nacionalistas de ambas as 
partes se rivalizaram. Alemanha e Rússia se afastaram em função de seus objetivos geopolíticos 
coincidentes sobre Bálcãs, e essa crise diplomática era agravada por afirmações étnicas. Tais 
afirmações consistiam no pan-eslavismo representado pela Rússia e o leste europeu, sobretudo a 
região dos Bálcãs, que contava com o apoio russo em detrimento do domínio do Império Austro-
Húngaro e no pan-germanismo que vinculava Alemanha ao Império Austro-Húngaro. 
O quadro diplomático caótico da Europa culminou na declaração de guerra, quando uma reação nacionalista 
do estudante Gravillo Princip em Sarajevo assassinou o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, em 
1914. O Império Austro-Húngaro (germânicos) declararam guerra aos Bálcãs (eslavos), mas estes receberam 
apoio da Rússia (eslavos) – pan-eslavismo, e aqueles receberam apoio da Alemanha (germânicos) – pan-
germanismo. Em função de rivalidades anteriores França e Inglaterra declaram apoio á Rússia, configurando o 
início da guerra, que se tornaria mundial a partir da entrada de EUA ao lado dos aliados. 

 
07. No caso do primeiro documento, datado de 1916, expressa-se uma posição favorável à participação no 

conflito, em acordo com o princípio nacionalista. Para os nacionalistas, a guerra associava-se à defesa da 
Pátria, o que exigia a unidade do povo para defender os interesses internos. Nesse sentido, os nacionalistas 
atribuíram ao combate um caráter positivo e saneador, inclusive moral. No interior dessa atribuição, o 
soldado era visto como um herói e o entusiasmo articulava-se a um sentimento de dever para com a pátria 
que, por sua vez, preenchia de sentido a vida do combatente. 
No caso do segundo documento, datado de 1915, a posição é contrária à guerra, sendo a expressão de um 
princípio socialista. Mesmo considerando as tensões internas ao movimento e a existência de alguns 
socialistas que apoiavam a participação no conflito, a guerra é interpretada, neste documento, como um 
sintoma da disputa imperialista e como um entrave aos interesses dos trabalhadores. 

 

08. A Russia Czarista se desgastou extremamente nos três primeiros anos do conflito mundial em termos 
econômicos e de perdas de tropas levando a um descontentamento popular muito grande que auxiliou no 
desencadeamento da revolta socialista de 1917.  

 

09. Enquanto o socialismo utópico propõe uma sociedade justa, igualitária, que contraponha a luta de classes, 
o socialismo científico implantado na URSS se demonstrou em caráter ditatorial, havendo total domínio do 
Estado sobre os meios de produção e sobre os direitos dos cidadãos. 

 

10. Em primeiro lugar, cabe observar que os processos revolucionários são bastante complexos e que, sob 
pena de simplificação, é discutível comparar uma revolução a um produto que, em um certo momento, 
esteja "pronto para ser colhido". Portugal estava "maduro" para a Revolução de Avis? A França estava 
"madura" para a Revolução Francesa? A Rússia estava "madura" para a Revolução Russa? 
Um processo revolucionário supõe, entre outros aspectos, um contexto de crise do sistema político vigente, 
a existência de uma oposição minimamente organizada que se propõe à tomada do poder, uma conjuntura 
interna que possibilite a canalização do descontentamento popular identificando-o à ineficiência do regime 
político vigente e, por fim, uma determinada conjuntura internacional propícia para que o movimento 
revolucionário não seja abortado. 
Nesse contexto pode-se afirmar que o regime czarista estava passando por uma profunda crise de 
autoridade, as sucessivas derrotas no plano internacional, a política sistematicamente repressiva em 
relação às vozes discordantes, a crise econômica, o descontentamento popular e um conjunto variado de 
organizações políticas que se opunham ao regime vigente. Uma conjuntura internacional favorável – a 
Alemanha interessada em eliminar sua frente de guerra no Front Oriental – possibilitou a chegada de Lênin 
à Rússia em 1917 que catalisa as oposições e consegue derrubar o regime. A Rússia era e é o maior Estado 
em extensão territorial. Para consolidar o poder, os bolcheviques contavam com o apoio dos variados 
grupos de oposição ao czarismo. Terminada a guerra civil e consolidado o poder, os bolcheviques trataram 
de eliminar os demais grupos de oposição e fundaram um regime de partido único centralizado e 
autoritário. 


