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*As atividades devem ser registradas no caderno de Geografia*
Em nossas últimas atividades procuramos compreender os sistemas econômicos vigentes no
mundo. Entretanto, a dicotomia entre as duas formas de organizar economicamente um país era
muito visível no período compreendido durante os conflitos militares das Grandes Guerras.
As grandes guerras e a reordenação do espaço mundial
No século XIX, houve grande desenvolvimento industrial, principalmente na Europa. A industrialização
dos países europeus gerou uma crescente demanda por matérias-primas
matérias primas e, como resultado, os
Estados europeus
us buscaram ampliar seus domínios para outras áreas do globo e se lançaram à
conquista de territórios nos continentes africano e asiático.
Assim, o quadro geopolítico mundial do final do século XIX até a metade do século XX foi marcado pelo
neo colonialismo.
o. França e Inglaterra, potências até então mais industrializadas, garantiram a
exploração econômica e a dominação política de extensas áreas, estabelecendo colônias desde a
África até o Extremo Oriente.
A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, mas os blocos beligerantes formaram-se
formaram
muito
antes. Em 1882, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro
Austro Húngaro formaram a Tríplice Aliança e, em 1907,
França, Inglaterra e Rússia constituíram a Tríplice Entente ou Entente Cordiale.
Os blocos antagônicos expressavam
expressavam diferentes interesses. Na Entente Cordiale, França e Inglaterra
visavam manter sua hegemonia como países industrializados. A Rússia se associou a eles porque
disputava com a Alemanha a influência sobre o Leste Europeu. Na Tríplice Aliança, Itália e Alemanha
Alema
pretendiam angariar novos mercados que estavam sob o domínio francês e inglês; o Império AustroAustro
Húngaro acreditava que a Alemanha o protegeria em caso de alguma ameaça russa.
O início da Primeira Guerra Mundial
O estopim da Primeira Guerra
Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando,
príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro,
Austro Húngaro, na cidade de Sarajevo, na Sérvia, em 1914.
Apoiado pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro
Austro
declarou guerra à
Sérvia. Em nome da defesa da etnia eslava e de seus próprios interesses, a Rússia declarou guerra ao
Império Austro-Húngaro,
Húngaro, e a Alemanha entrou na guerra para defender seu aliado. De imediato, a
França honrou os acordos com a Rússia e a apoiou no conflito; a Alemanha então lhe declarou
declar guerra e
atacou a fronteira leste da França, violando o território belga. Em seguida, temendo o poderio marítimo
alemão, a Inglaterra lhe declarou guerra. O Império Turco-Otomano,
Turco Otomano, por sua vez, aliou-se
aliou
à Alemanha,
fortalecendo a frente oriental contra a Rússia. O conflito bélico se generalizou por toda a Europa.
Os Estados Unidos não entraram na guerra imediatamente. Em 1917, porém, os alemães
afundaram 21 embarcações comerciais, algumas estadunidenses. Em resposta, os Estados Unidos
declararam
am guerra à Alemanha. Nesse mesmo ano, a Rússia abandonou o conflito devido à Revolução
Socialista. Com o apoio estadunidense, a Alemanha foi derrotada em 1918.
Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, na França, que formalizou os entendimentos
para o fim da guerra e criou a Liga das Nações.
A Alemanha foi considerada culpada pela guerra e sofreu pesadas sanções, como o pagamento
de 33 bilhões de dólares aos países da Entente, a título de reparação.
O documento também determinou alterações fronteiriças: a Alemanha cedeu a região da
Alsácia-Lorena
Lorena à França, e as possessões alemãs na África passaram para o domínio de França,
Inglaterra e Bélgica.
Outros acordos fragmentaram o Império Turco-Otomano
Turco Otomano em um conjunto de países.
O Império Austro-Húngaro
Húngaro se dissolveu e a Hungria perdeu territórios para as atuais Croácia, Áustria,
Romênia e Eslováquia.
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Com base no texto introdutório, responda às questões 1 e 2.
1- De acordo com o texto ao período que compreende a expansão da produção industrial é o
século XIX - período de 1801 a 1900. O texto afirma que até a metade do século XX, o mundo
foi marcado pelo neocolonialismo.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
___________________________________________________________.
Pesquise o significado de neocolonialismo.
2- Podemos constatar a partir do texto que um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial
foi a disputa por território? Justifique sua resposta a partir da interpretação do texto.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Após a leitura desta breve introdução responda as questões de 3 a 5.
3- O texto aponta que dois grupos de países se organizaram para atender seus interesses
geopolíticos. Quais eram estes grupos? Quais os objetivos do alinhamento entre eles?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
4- Após o término do conflito, podemos destacar que um país foi o maior responsabilizado
pelo conflito. Qual país é este e quais foram as sanções (punições) impostas pelo grupo de
países vencedores do conflito.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
___________________________________________________________.
5- O texto destaca a participação de um país da América neste conflito. Que país é este? E o
Brasil, pesquise qual foi a situação do nosso país neste conflito.
conflito
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

