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DATA: 06/05
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Expor as políticas de alianças (Tríplice Entente e Tríplice 
Aliança)
· Verificar o contexto e a conjuntura política europeia no 
início do século XX
· Identificar os avanços tecnológicos produzidos durante o 
conflito
· Compreender as principais fases da guerra (Guerra de 
Trincheiras e a Guerra de Movimento)
RECURSOS: 
Uso da fotografia como registro de versões da história e 
vídeos.



“SOMENTE AQUELES QUE NUNCA DERAM UM TIRO, NEM 
OUVIRAM OS GRITOS E OS GEMIDOS DOS FERIDOS, É 

QUE CLAMAM POR SANGUE, VINGANÇA E MAIS 
DESOLAÇÃO. A GUERRA É O INFERNO”

(Gen. Willian T. Shermam)
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VÍDEO 1: Gravações reais da Primeira Guerra Mundial

https://www.youtube.com/watch?v=TL6Gv6BSdbs

VÍDEO 2: PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - Resumo Desenhado

https://www.youtube.com/watch?v=ZfZAle8CVgg

https://www.youtube.com/watch?v=TL6Gv6BSdbs
https://www.youtube.com/watch?v=ZfZAle8CVgg
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Entre os anos de 1870 – 1914, o mundo vivia a euforia da
chamada “Bela Época”.

Do ponto de vista da burguesia dos grandes países
industrializados, o planeta experimentava um tempo de progressos
econômicos, tecnológicos e artístico.

Confiantes de que a civilização atingiria o ápice de suas
potencialidades, as nações mais desenvolvidas queriam crescer
cada vez mais e assim ter mais poder em relação as nações menos
desenvolvidas.



A PAZ ARMADA

• Fortemente armadas (Inglaterra, França, Alemanha, Rússia,
Império Austro-Húngaro e Itália), essas nações evitavam guerrear
entre si, preferindo resolver suas disputas por meio de acordos
diplomáticos e alianças.
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A charge, de 1885, mostra Bismark (à
esquerda representando a Alemanha), Tio
Sam (á direita como símbolo dos EUA) e John
Bull (Grã-Bretanha) trocam farpas entre si
mas não chegam a travar um verdadeiro
combate.

O título do diálogo é emblemático:
mais barulho do que sangue.



ALIANÇAS 
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CAUSAS: RESSENTIMENTOS E RIVALIDADES
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• O FORTE NACIONALISMO E A CORRIDA POR MAIS COLÔNIAS, ACENTUAVA
ANTIGOS RESSENTIMENTOS E INSTIGAVA A RIVALIDADE ENTRE AS NAÇÕES.

• INSATISFAÇÃO COM A

PARTILHA DA ÁSIA E ÁFRICA.

• Lembrete:
• Imperialismo como causa

Inicial da I Guerra Mundial.



ESTOPIM DO CONFLITO

• As rivalidades explodiram no dia 28 de junho de 1914, quando o
arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-
Húngaro e sua esposa, Sophie, foram assassinados em Saravejo,
Bósnia.
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A Áustria credita a 
responsabilidade do atentado 

à Sérvia. A declaração de 
guerra coloca a política de 

aliança em ação.


