
Primeira Guerra MundialPrimeira Guerra MundialPrimeira Guerra MundialPrimeira Guerra Mundial

(1914(1914(1914(1914----1918)1918)1918)1918)

Formação de blocos militares rivais

Rivalidades imperialistasRivalidades imperialistasRivalidades imperialistasRivalidades imperialistas

Conflito mundial e total Formação de blocos militares rivais

Tríplice AliançaTríplice AliançaTríplice AliançaTríplice Aliança

• Alemanha

• Império Austro-Húngaro

• Itália

Tríplice EntenteTríplice EntenteTríplice EntenteTríplice Entente

• Grã-Bretanha

• França

• Rússia 

Conflito mundial e total 

(os alvos não eram 

apenas militares, mas 

também civis).
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• Intenso movimento de tropas

• Avanço alemão e contra-ataque francês

• Sem grandes vitórias

Guerra de 

movimento

As fases da guerra

• Frente Ocidental estacionada

• 640 km de trincheirasGuerra de 

trincheiras
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Itália muda de ladoItália muda de ladoItália muda de ladoItália muda de lado

Em 1915, a Itália rompe com a 

Alemanha e passa a guerrear ao 

lado da Tríplice Entente. 

Novos aliados britânicosNovos aliados britânicosNovos aliados britânicosNovos aliados britânicos

Romênia, Grécia, Estados Unidos, 

Brasil.

Novos aliados alemãesNovos aliados alemãesNovos aliados alemãesNovos aliados alemães

Bulgária e Império Turco-Otomano.

Outros acontecimentos importantes

Rússia sai da guerraRússia sai da guerraRússia sai da guerraRússia sai da guerra

Por conta da Revolução Russa, o 

país assina tratado de paz com a 

Alemanha e deixa o conflito.

Nova guerra de movimentoNova guerra de movimentoNova guerra de movimentoNova guerra de movimento

Alemanha ataca Frente Ocidental 

novamente, mas sofre derrota.

Rendição alemãRendição alemãRendição alemãRendição alemã

A monarquia alemã é derrubada e 

o novo governo assina um pedido 

de rendição em 1918. 
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O fim, o saldo e os desdobramentos da guerra

Uso deUso deUso deUso de

tecnologia bélicatecnologia bélicatecnologia bélicatecnologia bélica

Aviões, canhões, tanques e 

Saldo de mortesSaldo de mortesSaldo de mortesSaldo de mortes

9,2 milhões de mortos.

Tratado de VersalhesTratado de VersalhesTratado de VersalhesTratado de Versalhes

Alemanha obrigada a devolver territórios.
Aviões, canhões, tanques e 

gases venenosos.

Aumento do número de 

mortos.

9,2 milhões de mortos.

20 milhões de mutilados.

Milhares de órfãos e 

refugiados.

Alemanha obrigada a devolver territórios.

Ceder colônias aos vencedores.

Pagamento de indenização bilionária.

Restrições ao tamanho do exército  e da posse de 

certos armamentos.
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Redistribuição das forças internacionais

Europa depois da Primeira Guerra Mundial (1919)Europa antes da Primeira Guerra Mundial (1914)

Reorganização das fronteiras 

europeias.

Estados Unidos se tornam 

uma potência global. 

Fonte: DUBY, Georges. Atlas historique mondialAtlas historique mondialAtlas historique mondialAtlas historique mondial. Paris: Larousse, 2001. p. 90-91.Fonte: DUBY, Georges. Atlas historique mondialAtlas historique mondialAtlas historique mondialAtlas historique mondial. Paris: Larousse, 2001. p. 88.
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Interesses britânicos e franceses no Oriente Médio ainda durante a Primeira Guerra 

Mundial.

Interesses britânicos e franceses no Oriente Médio ainda durante a Primeira Guerra 

Mundial.

Compromisso britânico pela criação de um Estado judaico na Palestina.Compromisso britânico pela criação de um Estado judaico na Palestina.

Com a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, muitos deles se mudaram Com a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, muitos deles se mudaram 

Partilha da Palestina

proposta pela ONU (1947)

A Questão Palestina

Com a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, muitos deles se mudaram 

para a Palestina. O aumento da população judaica gerou conflitos com a 

população árabe que lá vivia.

Com a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, muitos deles se mudaram 

para a Palestina. O aumento da população judaica gerou conflitos com a 

população árabe que lá vivia.

Plano da ONU para a partilha da Palestina em dois Estados: um judeu e outro 

árabe.

Plano da ONU para a partilha da Palestina em dois Estados: um judeu e outro 

árabe.

O Estado de Israel foi fundado em 1948. Vários conflitos ocorreram desde então e a paz ainda 

não chegou à região.

O Estado de Israel foi fundado em 1948. Vários conflitos ocorreram desde então e a paz ainda 

não chegou à região.
Fonte: FERREIRA, Graça Maria de Lemos. Atlas geográficoAtlas geográficoAtlas geográficoAtlas geográfico: espaço mundial. São Paulo: 

Moderna, 2000. p. 62. 37


