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1.1

HISTÓRIA GERAL
a Primeira Guerra Mundial

Cenário mundial pré-guerra:
Após a Segunda Revolução Industrial – introdução de novas técnicas e formas
de energia, dando um novo arranque à acumulação capitalista – Inglaterra,
França, Estados Unidos e Alemanha passaram a controlar, juntos, 80% do
capital financeiro mundial. Essa concentração permitiu a exportação de
capital para países mais atrasados, proporcionando grandes lucros.
Os países pobres tomavam empréstimos e gastavam o dinheiro importando
dos próprios países ricos. Criou-se, também, o consumo de massa com o
barateamento dos produtos e a generalização do trabalho assalariado.
O desenvolvimento capitalista na Europa e nos EUA exigia novos mercados
para a aplicação do capital excedente e para a comercialização dos produtos
industriais, além de garantir o acesso às fontes de matérias-primas. Isso
resultou na implantação de colônias na África e na Ásia e em grandes
investimentos de capitais na América Latina.

Mapa da Europa antes da Grande Guerra - https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial-resumo/

Os blocos:
As principais causas da Primeira Guerra são de ordem econômica. As
potências imperialistas europeias não estavam satisfeitas, a Alemanha e a
Itália queriam uma nova divisão do mundo colonial.
Formaram-se dois blocos de países para um possível enfrentamento armado:
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- Tríplice Aliança. Alemanha e o Império Austro-Húngaro assinaram um
acordo de ajuda militar em 1879. Os austríacos queriam a região balcânica e
Bismarck apoiava essas pretensões. Em 1882, a Itália em represália pela
invasão francesa à Tunísia, aderiu a esse grupo.
- Tríplice Entente. Em 1904, França e Inglaterra assinaram um acordo no qual
a primeira reconhecia as pretensões colonialistas da segunda e esta se
comprometia a ajudar a França, no caso de uma agressão alemã. Em 1907, foi
assinado um acordo de ajuda mútua entre a Rússia e a Inglaterra.
O estopim da guerra:
Desde a decadência do Império Otomano, a região dos Balcãs estava em crise:
- A Sérvia tinha um plano de formar um grande país eslavo sob sua liderança
e a Áustria, ao anexar a região da Bósnia-Herzegovina, atrapalhou o plano.
- O Império Russo pretendia obter uma saída para o Mediterrâneo por essa
região. A Turquia se aproximou da Tríplice Aliança para conter o avanço
russo.
No dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, Francisco
Fernando, visitava Sarajevo (capital da Bósnia) quando foi assassinado por
nacionalistas sérvios. Áustria declarou guerra à Sérvia no dia 28 de julho do
mesmo ano. A Rússia manifestou solidariedade à Sérvia, então, Alemanha
declarou guerra à Rússia em 1 de agosto de 1914. Iniciou-se o conflito.
A 3 de agosto, Alemanha declarou guerra à França e invadiu a Bélgica. No dia
4, a Inglaterra exigiu que a neutralidade da Bélgica fosse respeitada, o que
equivalia a uma declaração e guerra.
Fases da guerra:
Guerra de movimento: Alemanha tomou grandes extensões dos territórios
belga e francês. A Rússia conquistava parte da Prússia Oriental. Relacionada
ao Plano Schlieffen – estratégia ofensiva alemã elaborada ainda em 1905, sob
os efeitos do revanchismo que preponderava em sua política externa, essa
fase previa a mobilização de boa parte do exército alemão para invadir o
território francês, pela Bélgica e pela Alsácia-Lorena e render Paris ao final de
seis semanas. Alcançado esse objetivo, os alemães estariam livres para
enfrentar os russos, direcionando suas tropas para o ataque e a invasão
daquele país. Do lado oeste, uma ofensiva russa inesperada, ainda em 1914,
obrigou as forças alemãs a se dividirem, deslocando tropas para a região da
ex-Prússia Oriental. A França, beneficiando-se do apoio inglês, salvou-se do
fulminante ataque alemão na Batalha do Marne, em setembro do mesmo ano.
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Guerra de trincheiras: depois de um tempo, tanto as forças da Entente, como
as da Aliança, mantiveram posições, sem condições de romper as linhas das
forças inimigas. Outras potências entraram no conflito, colocando-se ao lado
da Tríplice Entente – Japão, Itália, Romênia e Grécia e ao lado da Tríplice
Aliança, colocaram-se o Império Turco-Otomano e a Bulgária. Essa tática
perdurou até o fim da guerra.
Em 1915, a Itália declarou guerra à Alemanha e à Áustria, esperando retomar
seus territórios dominados.
Em 1917, muitas mudanças: greves e levantes operários na Alemanha. Em
abril, submarinos alemães afundaram navios norte-americanos que estavam
fornecendo armas, munições e alimentos aos ententes, provocando a entrada
dos EUA na guerra. Em outubro, a Rússia saiu da guerra para dedicar-se à
Revolução Bolchevique, uma vez que as contínuas derrotas russas aceleraram
a queda da autocracia czarista e a implantação do regime socialista. Com a
ascensão do novo governo, concluiu-se um acordo de paz separado, o tratado
de Brest-Litovski, de 1918, oficializando a saída dos russos da guerra.
Em 1918, a Áustria perde para os italianos e sai da guerra. Na Alemanha,
revoltas populares e levantes de soldados e marinheiros paralisaram a
máquina de guerra. No dia 09 de novembro, o imperador Guilherme II foi
derrubado e substituído por um governo provisório que assinou o armistício
de Compiègne com os aliados. O cessar-fogo foi conseguido por meio de um
plano de paz formulado pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson
(os chamados 14 pontos de Wilson), que pregava “uma paz sem vencedores”.
Fim da guerra.

https://www.todamateria.com.br/primeira-guerra-mundial-resumo
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Os Tratados de Paz:
Em janeiro de 1919, começou a Conferência de Paz de Versalhes, que
considerou a Alemanha culpada pela guerra e criou uma série de
determinações que visavam enfraquecê-la e desmilitarizá-la.
➔ Formação da Liga das Nações como objetivo de resolver os atritos entre
países através da diplomacia e não da guerra. Porém, essas pretensões
não se concretizariam, pois a liga não contaria no início com a
participação da Alemanha e da Rússia nem do próprio país que a
idealizara e que se transformara na maior potência mundial, os Estados
Unidos. Por discordar de muitas decisões de Versalhes, os norteamericanos preferiram assinar com a Alemanha um acordo de paz
separado.
➔ Novas fronteiras – a Alemanha devolveu a Alsácia-Lorena para a
França, cedeu territórios para a criação da Polônia, como país
independente, que dividiu o território alemão para ter acesso ao mar.
➔ Alemanha perdeu suas colônias e foi obrigada a desmilitarizar a
margem esquerda do rio Reno, limitando seu exército a 100 mil
homens.
➔ O império Austro-Húngaro foi desmembrado e perdia a saída para o
mar, forçada a reconhecer a independência da Polônia, da
Tchecoslováquia, da Hungria e a criação do reino dos Sérvios, croatas e
Eslovenos ( que, em 1929, adotaria o nome de Iugoslávia), perdendo,
assim, a maior parte de seu território.
➔ A Alemanha e seus aliados foram considerados responsáveis pela
guerra e condenados a pagar pesadíssimas indenizações pelos danos
causados, num total aproximado de 30 bilhões de dólares, valor que foi
sendo renegociado nos anos 20, até ser extinto em 1932, na
Conferência Internacional de Lausanne.
➔ A Liga das Nações ficou com a administração do Sarre alemão, região
rica em minérios, que passou a ser explorada pela França.
➔ O conjunto de tratados e acordos assinados entre 1919 e 1921 selou,
enfim, o fortalecimento da supremacia econômica e financeira da
França, Inglaterra e Estados Unidos e que fez o revanchismo alemão
crescer a ponto de provocar uma nova guerra.
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