
História
3ª Série 

E. M Habilidade: Analisar criticamente as justificativas ideológicas

apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias

regiões do planeta (sistemas modernos de colonização,

imperialismo, conflitos atuais).
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A PAZ ARMADA

“Si vis pascem, para bellum”. Este antigo provérbio latino,

cuja tradução literal seria algo como: “Se quer paz, prepara-te

para a guerra” descreve com perfeição o período da história

europeia (e mundial) denominado “Paz Armada”. Uma época em

que o mundo se preparava muito rapidamente para a tragédia

da Primeira Guerra Mundial.

Desde os últimos anos do século XIX, mais especificamente

desde 1870, a Europa passa a entrar numa espiral de tensões e

conflitos latentes que atravessou mais de 40 anos. Diversos

motivos levaram o continente a essa escalada de tensões e

confrontos. 3

https://www.infoescola.com/historia/primeira-guerra-mundial/
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Nesse clima de incerteza, insegurança e

conflito de interesses crescentes, as principais

potências europeias decidiram optar pela

política de dissuasão, visando forçar seus

adversários a não se utilizarem de violência

para resolver qualquer dessas questões. Essa

dissuasão foi obtida através do incremento dos

esforços militares, do maior investimento em

material bélico e no aumento em número e

força, das Forças Armadas de todos os lados.
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Optando por essa política, a Europa mergulhou num

período bastante tenso e duradouro, embora paulatino,

quando as tensões não se resolveram, a diplomacia foi

exercida com inúmeras limitações e resguardos, o discurso e

a prática militares se tornaram a tônica do discurso político

e os povos e países se envolveram, cada vez mais, com o

discurso de guerra, abandonando a memória dos fatos do

século XIX, nas guerras contra Napoleão, e a intenção de

manter em paz o continente, intenção firmada logo após o

fim daqueles conflitos.

A Europa optava por um caminho sem volta, que

gestaria e daria origem ao conflituoso mundo do século XX.

(Fonte: https://www.infoescola.com/historia/paz-armada/)

https://www.infoescola.com/historia/paz-armada/
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1. (Enem-2014) Três décadas — de 1884 a 1914 — separam o

século XIX — que terminou com a corrida dos países europeus para a

África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na

Europa — do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial.

É o período do Imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos

acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras,

2012.

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira

Grande Guerra na medida em que:

a) Difundiu as teorias socialistas.

b) Acirrou as disputas territoriais.

c) Superou as crises econômicas.

d) Multiplicou os conflitos religiosos.

e) Conteve os sentimentos xenófobos.
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2. (UNESP) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma

alteração da ordem institucional vigente em longo período do

século XIX. Entre os motivos desta alteração, destacam-se:

a) A divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e

a constituição de países industrializados na América.

b) A desestabilização da sociedade europeia com a emergência do

socialismo e a constituição de governos fascistas nos países

europeus.

c) O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela

Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo.

d) A oposição da França à divisão de seu território após as guerras

napoleônicas e a aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha.

e) A unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências

suscitados pela anexação de áreas coloniais na Ásia e na África.
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Bons estudos !



e
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