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Capítulo ICapítulo I
Montando o Palco para a Guerra:Montando o Palco para a Guerra:

AntecedentesAntecedentes
 
 

ANTES DE MERGULHAR DIRETAMENTE ANTES DE MERGULHAR DIRETAMENTE nas causas e nos eventosnas causas e nos eventos
cruciais que levaram para a guerra em si, é importante primeirocruciais que levaram para a guerra em si, é importante primeiro
refletir nas mudanças e desenvolvimentos importantes que o mundorefletir nas mudanças e desenvolvimentos importantes que o mundo
estava enfrentando com a chegada do século 20. Essas mudançasestava enfrentando com a chegada do século 20. Essas mudanças
eram geralmente altamente dinâmicas e de algum jeito desigual. Eeram geralmente altamente dinâmicas e de algum jeito desigual. E
uma das mais importantes era a indústria. Inicialmente, asuma das mais importantes era a indústria. Inicialmente, as
indústrias de larga escala estavam reservadas para centros urbanos,indústrias de larga escala estavam reservadas para centros urbanos,
enquanto as áreas rurais continuaram com seu velho estilo de vida.enquanto as áreas rurais continuaram com seu velho estilo de vida.
Mas logo mais, isso também estava para mudar. O foco rapidamenteMas logo mais, isso também estava para mudar. O foco rapidamente
transferiu-se para a rápida industrialização, e com isso, muitostransferiu-se para a rápida industrialização, e com isso, muitos
outros aspectos mudaram.outros aspectos mudaram.
 
Com o início da indústria veio a urbanização e a ascensão das áreasCom o início da indústria veio a urbanização e a ascensão das áreas
metropolitanas e dos grandes centros urbanos. Isso diretamentemetropolitanas e dos grandes centros urbanos. Isso diretamente
levou para uma maior mudança na demografia em toda a Europa. Alevou para uma maior mudança na demografia em toda a Europa. A
emergência gradual de grandes corporações e fábricas, todas nasemergência gradual de grandes corporações e fábricas, todas nas
quais empregavam milhares de trabalhadores, e com a mudança dequais empregavam milhares de trabalhadores, e com a mudança de
motores a vapor para petróleo, estava claro que a Europa e o resto domotores a vapor para petróleo, estava claro que a Europa e o resto do
mundo estavam se dirigindo para uma nova era onde os velhosmundo estavam se dirigindo para uma nova era onde os velhos
estilos de vida rural foram rapidamente desaparecendo.estilos de vida rural foram rapidamente desaparecendo.
 
Outra mudança crucial que o mundo experimentou refere-se aOutra mudança crucial que o mundo experimentou refere-se a
demografiasdemografias . No começo do século a Europa experimentou um. No começo do século a Europa experimentou um
boom populacional. Grandes migrações aconteceram durante osboom populacional. Grandes migrações aconteceram durante os
primeiros anos do século 20, motivado pelo chamado para a força deprimeiros anos do século 20, motivado pelo chamado para a força de
trabalho pelas grandes indústrias, e muitos europeus se viram nastrabalho pelas grandes indústrias, e muitos europeus se viram nas
margens da América do Norte, em busca de um futuro mais brilhantemargens da América do Norte, em busca de um futuro mais brilhante
e melhor trabalho. Aqueles que permaneceram em seus países nae melhor trabalho. Aqueles que permaneceram em seus países na
Europa também viram as inúmeras oportunidades que surgiram nasEuropa também viram as inúmeras oportunidades que surgiram nas
cidades. Movimentos começaram em direção aos centros urbanos ecidades. Movimentos começaram em direção aos centros urbanos e
ao desenvolvimento de comunidades, e muitas cidades rapidamenteao desenvolvimento de comunidades, e muitas cidades rapidamente
cresceram em não mais de uma década. Essa mudança rápida foi ocresceram em não mais de uma década. Essa mudança rápida foi o
maior contribuinte para a diferença significativa de classe: omaior contribuinte para a diferença significativa de classe: o
crescimento de indústrias e comércio era uma nova fonte de riqueza,crescimento de indústrias e comércio era uma nova fonte de riqueza,
e disso eclodiu uma classe média profissional, comercial, dee disso eclodiu uma classe média profissional, comercial, de
colarinho branco. Por sua vez, a ascensão da população e dacolarinho branco. Por sua vez, a ascensão da população e da
mudança de estilos de vida rurais estabelecidos para as cidades emmudança de estilos de vida rurais estabelecidos para as cidades em



rápido crescimento ainda resultaram em níveis substanciais derápido crescimento ainda resultaram em níveis substanciais de
pobreza para a classe baixa, de famílias dos trabalhadores depobreza para a classe baixa, de famílias dos trabalhadores de
colarinho azul. Essas classes de famílias trabalhadoras muitas vezescolarinho azul. Essas classes de famílias trabalhadoras muitas vezes
tinham em média quatro filhos, e tinham de viver em blocos detinham em média quatro filhos, e tinham de viver em blocos de
apartamentos subdesenvolvidos muitas vezes em sórdidas condições.apartamentos subdesenvolvidos muitas vezes em sórdidas condições.
A grande lacuna entre classes estava gradualmente se tornandoA grande lacuna entre classes estava gradualmente se tornando
bastante evidente – em cada aspecto da vida do início do século 20.bastante evidente – em cada aspecto da vida do início do século 20.
A segregação em ambientes urbanos aumentou, com uma grandeA segregação em ambientes urbanos aumentou, com uma grande
diferença no vestuário e nos hábitos sociais dos ricos e dos pobres.diferença no vestuário e nos hábitos sociais dos ricos e dos pobres.
 

 
 

1.1 – A Corrida Para o Poder1.1 – A Corrida Para o Poder
 

A força que liderava na tão chamada “A força que liderava na tão chamada “Revolução IndustrialRevolução Industrial” dos” dos
meios do século 19 era a Grã-Bretanha, na qual subiu ao poder semeios do século 19 era a Grã-Bretanha, na qual subiu ao poder se
tornando gigante líder industrial do mundo, frequentementetornando gigante líder industrial do mundo, frequentemente
chamado de “chamado de “a oficina do mundoa oficina do mundo ’’. Entretanto, outras forças’’. Entretanto, outras forças
Europeias logo começaram a alcançar, criando uma certa corridaEuropeias logo começaram a alcançar, criando uma certa corrida
para o poder e a riqueza. Pelos anos de 1870, a Alemanhapara o poder e a riqueza. Pelos anos de 1870, a Alemanha
rapidamente expandiu suas indústrias e se tornou a líder derapidamente expandiu suas indústrias e se tornou a líder de
produção de carvão, aço, e ferro, e em torno de 1913, ela tinhaprodução de carvão, aço, e ferro, e em torno de 1913, ela tinha
substituído a Grã-Bretanha da sua posição de domínio industrial.substituído a Grã-Bretanha da sua posição de domínio industrial.
Fora da Europa, os EUA detinham o título da maior força industrialFora da Europa, os EUA detinham o título da maior força industrial
do planeta – incontestável.do planeta – incontestável.
 
Entretanto, um grande desequilíbrio, foi criado na Europa. NaçõesEntretanto, um grande desequilíbrio, foi criado na Europa. Nações
menores esforçavam-se para competir e igualar com o crescimentomenores esforçavam-se para competir e igualar com o crescimento
rápido da Alemanha, e esse desequilíbrio entre níveis de poder logorápido da Alemanha, e esse desequilíbrio entre níveis de poder logo
era muito grande para ser remendado. E foi essa enorme diferençaera muito grande para ser remendado. E foi essa enorme diferença
em níveis de poder que haveria implicações muito sérias e palpáveisem níveis de poder que haveria implicações muito sérias e palpáveis
mais tarde.mais tarde.
 
O Nacionalismo também ascendeu nos últimos estágios do século 19O Nacionalismo também ascendeu nos últimos estágios do século 19
e em diante. Para os governos dessas forças líderes, esse era ume em diante. Para os governos dessas forças líderes, esse era um
caminho certo para conquistar os cidadãos, garantindo os votos, ecaminho certo para conquistar os cidadãos, garantindo os votos, e
guiando as classes trabalhadoras para uma direção patriótica.guiando as classes trabalhadoras para uma direção patriótica.
Também era uma maneira comprovada de suavizar a diferença doTambém era uma maneira comprovada de suavizar a diferença do
crescimento entre classes – uma diferença que estava aparecendocrescimento entre classes – uma diferença que estava aparecendo
muito na Europa. Isso eficientemente conectou todas as classes e asmuito na Europa. Isso eficientemente conectou todas as classes e as
uniram juntas para que se a segurança de suas nações, alguma vezuniram juntas para que se a segurança de suas nações, alguma vez
viesse em questão. Imperialismo, nacionalismo, e patriotismo, eramviesse em questão. Imperialismo, nacionalismo, e patriotismo, eram
todas ferramentas altamente eficientes que garantiam que mesmo astodas ferramentas altamente eficientes que garantiam que mesmo as
classes mais baixas e empobrecidas compartilhassem os mesmosclasses mais baixas e empobrecidas compartilhassem os mesmos
interesses com a própria nação em si.interesses com a própria nação em si.



 
Por muito do final do século 19, as nações líderes da Europa lutaramPor muito do final do século 19, as nações líderes da Europa lutaram
para manter um equilíbrio instável entre elas. Essa luta levou apara manter um equilíbrio instável entre elas. Essa luta levou a
criação de numerosas e complicadas alianças militares e acordos decriação de numerosas e complicadas alianças militares e acordos de
trocas. O envelhecido chanceler Alemão Otto Von Bismarck, no topotrocas. O envelhecido chanceler Alemão Otto Von Bismarck, no topo
da força líder, procurou manter a paz preservando esse equilíbrio.da força líder, procurou manter a paz preservando esse equilíbrio.
Ele o fez isso mantendo todos os poderes concorrentes em cheque –Ele o fez isso mantendo todos os poderes concorrentes em cheque –
ele arbitrou os acordos entre a Rússia e Áustria-Hungria, e manteveele arbitrou os acordos entre a Rússia e Áustria-Hungria, e manteve
a França em isolamento diplomático, sem aliados significantes. Elea França em isolamento diplomático, sem aliados significantes. Ele
foi o criador de diversos tratados altamente importantes efoi o criador de diversos tratados altamente importantes e
engenhosos e alianças nas quais beneficiaram ambas Europa eengenhosos e alianças nas quais beneficiaram ambas Europa e
Alemanha. Um desses foi Alemanha. Um desses foi o Tratado de Resseguroo Tratado de Resseguro , em efeito de 1887, em efeito de 1887
até 1890, um acordo diplomático entre a Rússia e a Alemanha,até 1890, um acordo diplomático entre a Rússia e a Alemanha,
garantindo a neutralidade de ambos em caso de qualquer um entrargarantindo a neutralidade de ambos em caso de qualquer um entrar
em guerra com uma força maior. Esse tratado foi infelizmente umaem guerra com uma força maior. Esse tratado foi infelizmente uma
das últimas garantias de paz na Europa: assim que Bismarckdas últimas garantias de paz na Europa: assim que Bismarck
renunciou de sua posição em 1890, suas políticas e seu trabalhorenunciou de sua posição em 1890, suas políticas e seu trabalho
estavam prestes a terminar.estavam prestes a terminar.
 
O Tratado de Resseguro foi quase imediatamente permitido seO Tratado de Resseguro foi quase imediatamente permitido se
vencer e se tornar redundante, e foi substituído pela vencer e se tornar redundante, e foi substituído pela Aliança DualAliança Dual ,,
um tratado defensivo entre a Alemanha e a Áustria-Hungria. Logoum tratado defensivo entre a Alemanha e a Áustria-Hungria. Logo
após, a aliança foi expandida, e a Itália foi incluída no Tratado. Esseapós, a aliança foi expandida, e a Itália foi incluída no Tratado. Esse
foi todo o trabalho do sucessor inexperiente do Bismarck, o novofoi todo o trabalho do sucessor inexperiente do Bismarck, o novo
Chanceler Leo Von Caprivi, que enormemente carecia de habilidadesChanceler Leo Von Caprivi, que enormemente carecia de habilidades
diplomáticas e de liderança de nações de seu antecessor.diplomáticas e de liderança de nações de seu antecessor.
 
A verdade era que os poderes da Europa todos contavam com umaA verdade era que os poderes da Europa todos contavam com uma
rede de aliados, em cuja aliança os fariam agir com uma certarede de aliados, em cuja aliança os fariam agir com uma certa
“segurança” contra a guerra. Esse fato deu a Rússia a iniciativa para“segurança” contra a guerra. Esse fato deu a Rússia a iniciativa para
buscar um novo aliado, depois da Alemanha ter optado pela sua novabuscar um novo aliado, depois da Alemanha ter optado pela sua nova
Tríplice Aliança. Isso resultou na Aliança Franco-Russa que durariaTríplice Aliança. Isso resultou na Aliança Franco-Russa que duraria
de 1891 até 1914. Essa aliança ainda incluiria a Grã-Bretanha,de 1891 até 1914. Essa aliança ainda incluiria a Grã-Bretanha,
resultando na formação da Tríplice Entente. Assim foi criado doisresultando na formação da Tríplice Entente. Assim foi criado dois
blocos opostos de alianças, com aliados que se sentiram obrigados deblocos opostos de alianças, com aliados que se sentiram obrigados de
prover ajuda um para o outro em caso de guerra. E isso criou umaprover ajuda um para o outro em caso de guerra. E isso criou uma
das maiores contribuições para a guerra que estava prestes adas maiores contribuições para a guerra que estava prestes a
estourar.estourar.
 
Começando nos anos finais do século 19 e transbordando no séculoComeçando nos anos finais do século 19 e transbordando no século
20, a rivalidade entre Alemanha e a Grã-Bretanha levou ao um20, a rivalidade entre Alemanha e a Grã-Bretanha levou ao um
escopo bem maior. A crescente corrida para o poder na Europa, e aescopo bem maior. A crescente corrida para o poder na Europa, e a
deterioração que acompanhou as suas relações bilaterais, causoudeterioração que acompanhou as suas relações bilaterais, causou
uma uma corrida armamentistacorrida armamentista  entre essas duas forças. Essa corrida entre essas duas forças. Essa corrida
armamentista logo focou no aspecto armamentista logo focou no aspecto navalnaval : em 1897 o Almirante: em 1897 o Almirante



Alemão, Alfred Von Tirpitz, começou a Corrida Naval Anglo-AlemãAlemão, Alfred Von Tirpitz, começou a Corrida Naval Anglo-Alemã
com seu plano de criar uma força naval formidável que desafiaria acom seu plano de criar uma força naval formidável que desafiaria a
Grã-Bretanha e forçá-la a fazer Grã-Bretanha e forçá-la a fazer concessões diplomáticasconcessões diplomáticas . Mas na. Mas na
realidade, essa marinha Alemã viria a ser uma “esquadra latente” -realidade, essa marinha Alemã viria a ser uma “esquadra latente” -
significando que era uma força que exerceria uma influência designificando que era uma força que exerceria uma influência de
controle enquanto estivesse controle enquanto estivesse aportadaaportada . A verdade era que tal. A verdade era que tal
esquadra não teria certeza de vitória em caso de um conflito naval.esquadra não teria certeza de vitória em caso de um conflito naval.
Tirpitz, o secretário naval do Cáiser Guilherme II, estava convencidoTirpitz, o secretário naval do Cáiser Guilherme II, estava convencido
de que a dominação naval era o caminho certo de ganhar influênciade que a dominação naval era o caminho certo de ganhar influência
contra a Grã-Bretanha na esfera política.contra a Grã-Bretanha na esfera política.
 
Entusiasmado pela expansão marítima e a força naval Alemã, oEntusiasmado pela expansão marítima e a força naval Alemã, o
Cáiser aprovou o plano de Tirpitz e o colocou em ação.Cáiser aprovou o plano de Tirpitz e o colocou em ação.
 
O Escritório Naval do Reich Alemão assim começou a implementarO Escritório Naval do Reich Alemão assim começou a implementar
um processo a longo termo de expansão da esquadra Alemã, com oum processo a longo termo de expansão da esquadra Alemã, com o
objetivo final sendo não menos de 60 grandes navios de guerra. Aobjetivo final sendo não menos de 60 grandes navios de guerra. A
nova era de batalha naval ditou uma abordagem diferente para onova era de batalha naval ditou uma abordagem diferente para o
conflito marítimo: a ênfase foi colocada em tonelagem, tamanho,conflito marítimo: a ênfase foi colocada em tonelagem, tamanho,
armamento de alto calibre. Rapidez e ataques não eram mais o focoarmamento de alto calibre. Rapidez e ataques não eram mais o foco
– ao invés disso era tudo sobre o volume e o tamanho do tosamento,– ao invés disso era tudo sobre o volume e o tamanho do tosamento,
e a habilidade de resistir ao fogo inimigo o quanto for possível.e a habilidade de resistir ao fogo inimigo o quanto for possível.
De qualquer jeito, não menos surpreendente, o programa da novaDe qualquer jeito, não menos surpreendente, o programa da nova
expansão naval estava colocando muita tensão na economia e naexpansão naval estava colocando muita tensão na economia e na
infraestrutura da Alemanha. Em 1908, o Reichstag Alemão aprovouinfraestrutura da Alemanha. Em 1908, o Reichstag Alemão aprovou
um quarto projeto de lei naval, aumentando a taxa de produção paraum quarto projeto de lei naval, aumentando a taxa de produção para
quatro navios de guerra por ano. Mas com a emergência da Crisequatro navios de guerra por ano. Mas com a emergência da Crise
Bósnia no mesmo ano, a maioria dos fundos alemães foramBósnia no mesmo ano, a maioria dos fundos alemães foram
realocados para os militares. O Chanceler Alemão, Bernhard Vonrealocados para os militares. O Chanceler Alemão, Bernhard Von
Bülow, chegou a conclusão que a nação não poderia gerenciar ambosBülow, chegou a conclusão que a nação não poderia gerenciar ambos
os grandes exércitos na Europa e a grande marinha. Isso colocou oos grandes exércitos na Europa e a grande marinha. Isso colocou o
plano original do Tirpitz em questão.plano original do Tirpitz em questão.
Enquanto isso, o Governo Britânico tinha em grande parte ignoradoEnquanto isso, o Governo Britânico tinha em grande parte ignorado  
o acúmulo naval na Alemanha, mas a ameaça em potencial estavao acúmulo naval na Alemanha, mas a ameaça em potencial estava  
ficando mais e mais evidente nos círculos internos políticos. Asficando mais e mais evidente nos círculos internos políticos. As  
tensões gradualmente cresceram e a expansão naval Alemãtensões gradualmente cresceram e a expansão naval Alemã  
chegaram  ao público geral, seguindo a denúncia em 1908 pelo adidochegaram  ao público geral, seguindo a denúncia em 1908 pelo adido  
da Marinha Britânica de Berlim no qual se focou no aumento da taxada Marinha Britânica de Berlim no qual se focou no aumento da taxa  
de construção de navios de guerra Alemães. Isso eventualmentede construção de navios de guerra Alemães. Isso eventualmente  
virou um amplo apelo para a criação de navios encouraçadosvirou um amplo apelo para a criação de navios encouraçados  
adicionais para a marinha Britânica, de ambas as partes públicas eadicionais para a marinha Britânica, de ambas as partes públicas e   
governamentais. E assim foi, que começando em 1909, o Primeiro-governamentais. E assim foi, que começando em 1909, o Primeiro-
Ministro Britânico, Herbert Henry Asquith, propôs um compromissoMinistro Britânico, Herbert Henry Asquith, propôs um compromisso  
através do qual o ano seguinte veria o começo da produção de quatroatravés do qual o ano seguinte veria o começo da produção de quatro  



encouraçados por ano. O financiamento desses navios foi passado eencouraçados por ano. O financiamento desses navios foi passado e  
aprovado para o então chamado “People’s Budget”, em 1910.aprovado para o então chamado “People’s Budget”, em 1910.
 
Na longa caminhada, a corrida armamentista não foi um sucessoNa longa caminhada, a corrida armamentista não foi um sucesso
para a Alemanha, e em 1914 eles ainda careciam na tonelagem totalpara a Alemanha, e em 1914 eles ainda careciam na tonelagem total
de navios, ostentando apenas 1.019.000 toneladas e 17 encouraçadosde navios, ostentando apenas 1.019.000 toneladas e 17 encouraçados
de guerra, comparado a 29 embarcações Britânicas e 2.205.000de guerra, comparado a 29 embarcações Britânicas e 2.205.000
toneladas.toneladas.
 

1.2 – A Crise Da Bósnia e o Caminho Para a Guerra1.2 – A Crise Da Bósnia e o Caminho Para a Guerra
 

O próximo grande evento turbulento que aprofundou a já presenteO próximo grande evento turbulento que aprofundou a já presente
crise na Europa foi a então chamada Crise Bósnia de 1908. Ascrise na Europa foi a então chamada Crise Bósnia de 1908. As
tensões étnicas e o crescimento de tendências patrióticas,tensões étnicas e o crescimento de tendências patrióticas,
nacionalistas já estavam ocorrendo desenfreadamente ao longo donacionalistas já estavam ocorrendo desenfreadamente ao longo do
continente, e estava particularmente visível nos Bálcãs – uma áreacontinente, e estava particularmente visível nos Bálcãs – uma área
com séculos históricos multiétnicos e multirreligiosos. Então, não eracom séculos históricos multiétnicos e multirreligiosos. Então, não era
surpresa que as tensões aumentaram quando a Áustria-Hungriasurpresa que as tensões aumentaram quando a Áustria-Hungria
decidiu anexar unilateralmente a Bósnia e Herzegovina, umdecidiu anexar unilateralmente a Bósnia e Herzegovina, um
território previamente ocupado pelo Império Otomano.território previamente ocupado pelo Império Otomano.
 
A área já tinha caído sob forte influência Austro-Húngara antesA área já tinha caído sob forte influência Austro-Húngara antes
mesmo de 1878, seguindo o conflito Russo com os Otomanos e umamesmo de 1878, seguindo o conflito Russo com os Otomanos e uma
série de revoltas contra o domínio deles nos Bálcãs. A Áustria-série de revoltas contra o domínio deles nos Bálcãs. A Áustria-
Hungria pôs uma reivindicação na Bósnia nas então chamadasHungria pôs uma reivindicação na Bósnia nas então chamadas
Convenções De Budapeste de 1877Convenções De Budapeste de 1877 , um acordo secreto entre a Rússia, um acordo secreto entre a Rússia
e a Áustria-Hungria, que foi destinada em suas divisões de territóriose a Áustria-Hungria, que foi destinada em suas divisões de territórios
e poderes nos Bálcãs e no Leste Europeu.e poderes nos Bálcãs e no Leste Europeu.
 
A anexação que aconteceu em 1908 foi perfeitamente eA anexação que aconteceu em 1908 foi perfeitamente e
intencionalmente cronometrada com a Declaração de Independênciaintencionalmente cronometrada com a Declaração de Independência
Búlgara do Império Otomano, que também ocorreu em Outubro deBúlgara do Império Otomano, que também ocorreu em Outubro de
1908. O evento provocou grandes protestos de todos os Grandes1908. O evento provocou grandes protestos de todos os Grandes
Poderes, e especialmente dos vizinhos mais próximos da Áustria-Poderes, e especialmente dos vizinhos mais próximos da Áustria-
Hungria, Sérvia e Montenegro. A anexação intensificou muito asHungria, Sérvia e Montenegro. A anexação intensificou muito as
relações entre a Áustria e seus aliados, e imensamente arrefeceu suasrelações entre a Áustria e seus aliados, e imensamente arrefeceu suas
relações com a Sérvia e outras etnicidades eslavas, especialmenterelações com a Sérvia e outras etnicidades eslavas, especialmente
aquelas que ocupavam a Bósnia. Rússia, uma protetora fiel e aliadaaquelas que ocupavam a Bósnia. Rússia, uma protetora fiel e aliada
da sua nação irmã Ortodoxa e Eslava Sérvia, também estava irritada.da sua nação irmã Ortodoxa e Eslava Sérvia, também estava irritada.
Os Bálcãs então rapidamente ganharam o epíteto de serem o “barrilOs Bálcãs então rapidamente ganharam o epíteto de serem o “barril
de pólvora da Europa”.de pólvora da Europa”.
 
Antes disso, o governo Otomano nos Bálcãs, que durou sem oposiçãoAntes disso, o governo Otomano nos Bálcãs, que durou sem oposição
por brutos cinco séculos, foi seriamente abalado depois de uma sériepor brutos cinco séculos, foi seriamente abalado depois de uma série
de ferozes rebeliões e um crescimento no nacionalismo. O maisde ferozes rebeliões e um crescimento no nacionalismo. O mais



importante desses conflitos foram as Guerras Turco-Sérvias de 1876-importante desses conflitos foram as Guerras Turco-Sérvias de 1876-
1878, também conhecidas como as 1878, também conhecidas como as Guerras Sérvias Para aGuerras Sérvias Para a
IndependênciaIndependência . As guerras foram precedidas por uma rebelião Sérvia. As guerras foram precedidas por uma rebelião Sérvia
em 1875 na Herzegovina, uma faísca que virou chama nas revoltasem 1875 na Herzegovina, uma faísca que virou chama nas revoltas
Cristãs através dos Bálcãs. Isso foi seguido pela declaração de guerraCristãs através dos Bálcãs. Isso foi seguido pela declaração de guerra
da Sérvia para o Império Otomano em 28 de Junho de 1876. Asda Sérvia para o Império Otomano em 28 de Junho de 1876. As
operações iniciais focaram no Sul da Sérvia dos dias atuais e foramoperações iniciais focaram no Sul da Sérvia dos dias atuais e foram
marcados por uma sequência de derrotas e de retiradas do ladomarcados por uma sequência de derrotas e de retiradas do lado
Sérvio. Seguindo essas perdas iniciais, o governo Sérvio peticionouSérvio. Seguindo essas perdas iniciais, o governo Sérvio peticionou
aos maiores poderes Europeus para ser um mediador para umaaos maiores poderes Europeus para ser um mediador para uma
solução diplomática do conflito. Isso resultou em apenas um mês desolução diplomática do conflito. Isso resultou em apenas um mês de
trégua, depois do qual a guerra continuou.trégua, depois do qual a guerra continuou.
Não obstante, a Sérvia mais uma vez não fez nenhum progressoNão obstante, a Sérvia mais uma vez não fez nenhum progresso
contra os Turcos entrincheirados. Sua terrível situação viu ocontra os Turcos entrincheirados. Sua terrível situação viu o
envolvimento da Rússia, na qual ameaçou entrar em guerra contra osenvolvimento da Rússia, na qual ameaçou entrar em guerra contra os
Otomanos se eles não assinassem uma trégua. Esse ultimatoOtomanos se eles não assinassem uma trégua. Esse ultimato
efetivamente terminou a primeira guerra Turco-Sérvia.efetivamente terminou a primeira guerra Turco-Sérvia.
 
Logo após, a Rússia deu uma grande ajuda financeira e militar aLogo após, a Rússia deu uma grande ajuda financeira e militar a
Sérvia, e a última renovou o conflito em 1877, trazendo-o a segundaSérvia, e a última renovou o conflito em 1877, trazendo-o a segunda
fase, conhecida como a segunda guerra. Durando aproximadamentefase, conhecida como a segunda guerra. Durando aproximadamente
dois meses, a segunda fase resultou em uma vitória Sérvia decisiva,dois meses, a segunda fase resultou em uma vitória Sérvia decisiva,
com a qual eles libertaram grandes partes de suas terras ao sul ecom a qual eles libertaram grandes partes de suas terras ao sul e
expulsaram muitos Turcos e outros habitantes Muçulmanos dessasexpulsaram muitos Turcos e outros habitantes Muçulmanos dessas
regiões. Depois da guerra, o seu resultado foi ditado pelo Congressoregiões. Depois da guerra, o seu resultado foi ditado pelo Congresso
de Berlim em 1878 liderado pelo Chanceler Alemão Otto Vonde Berlim em 1878 liderado pelo Chanceler Alemão Otto Von
Bismarck, através da qual a Sérvia ganhou expansão territorial e umBismarck, através da qual a Sérvia ganhou expansão territorial e um
reconhecimento internacional como um estado independente.reconhecimento internacional como um estado independente.
 
Entretanto, o Congresso não trouxe nenhuma solução a longo prazo.Entretanto, o Congresso não trouxe nenhuma solução a longo prazo.
Tensões entre a Rússia e a Áustria-Hungria apenas escalaram aindaTensões entre a Rússia e a Áustria-Hungria apenas escalaram ainda
mais, e os Bálcãs não foram estabilizados. A Primeira e a Segundamais, e os Bálcãs não foram estabilizados. A Primeira e a Segunda
Guerra Balcânica se seguiu alguns anos depois, e trouxe para aGuerra Balcânica se seguiu alguns anos depois, e trouxe para a
instabilidade geral Europeia no despertar da Grande Guerra.instabilidade geral Europeia no despertar da Grande Guerra.
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