#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 10
ANO(S)

DISCIPLINA HISTÓRIA A

12.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Compreender as mudanças geopolíticas resultantes da rutura que
constituiu a I Guerra Mundial.

Título/Tema do Bloco

As transformações das primeiras décadas do século XX: ideias fundamentais.

Tarefas/ Atividades/ Desafios

Secundário/12.º ano
DESAFIO
Documento 1

A Europa política em 1920

1. Indique cinco efeitos da Primeira Guerra Mundial na geografia política
da Europa e do Médio Oriente.
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Documento 2

“Tirem as mãos do Rhur”, Cartaz alemão de 1923 alusivo à ocupação francesa do
Rhur.

2 . Explique de que forma o cartaz expressa o ódio da Alemanha para com a
França.
Documento 3
As “Teses de abril”
A nossa atitude para com a guerra, é que é incontestavelmente uma
1.
guerra imperialista de salteadores, não admite qualquer concessão (…)
O que há de original na situação atual da Rússia é a transição da
2.
primeira etapa da revolução (que deu o poder à burguesia) (…) para a segunda
etapa, o que deve dar o poder ao proletariado e às camadas pobres
do campesinato.
Nenhum apoio ao Governo Provisório.
3.
(…) explicar as massas que os sovietes de deputados operários são a
4.
única forma possível de um governo revolucionário.
Não à República parlamentar, sim à República de deputados
5.
operários, assalariados agrícolas e camponeses, no país inteiro, de baixo até
cima (…).
6. Nacionalização de todas as terras no país; as terras serão postas à
disposição dos sovietes locais de deputados dos assalariados agrícolas e dos
camponeses. (…)
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7. Fusão imediata de todos os bancos do país num só banco nacional
colocado sob o controlo do soviete de deputados operários .
8. A nossa tarefa imediata não é a de “introduzir” o socialismo, mas
unicamente de passar ao controlo da produção social e da repartição de
produtos pelos sovietes de deputados operários .
9. (…) Mudar a denominação do partido: em vez de social-democrata é
preciso chamá-lo de comunista.
10. Tomar a iniciativa de uma Internacional revolucionária.
Lenine, As tarefas do proletariado na presente resolução (publicado no jornal Pravda a
20/04/1917)

3. A propósito das Teses de Abril Indique três aspetos que revelem a
influência do marxismo.
Documento 4

Guerra Civil (1918-1920)

3. De acordo com o mapa, identifique os intervenientes na guerra civil
russa e os apoiantes.
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Documento 5
Novas distrações
"E, hoje, os sons burlescos etodavia gloriosos do jazz band ouvem-se em toda
a parte: nos clubes elegantes, onde a luz embriaga e o topázio do champgne
adquire estranhas refulgências, nos cinemas, nos parques públicos nos
“restaurantes” da moda e até modestas leitarias que outrora viviam
silenciosas, olvidadas de todas as descobertas da civilização (…)
E à porta desses logradoiros, sob o sortilégio da música exótica,uma multidão
se queda embevecida - a mesma multidão que outrora adorava a melodia
nostálgica do fado, todas as canções sentimentais da raça e agora se ri e
se
desnacionaliza
e
se
integra
na
vida
moderna,
neste
parêntesis desnorteante que é a hora presente".
Ferreira de Castro, em Ilustração Portuguesa (revista), 1925
Documento 6

4. Refira, com base nos Documentos 5 e 6, três transformações da vida
urbana e da sociabilidade das primeiras décadas do século XX.
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Documento 6
“Deus não joga aos dados com o Universo”, Einstein.

5. Explicite a frase de Einstein.
Documento 7

Pablo Picasso, As meninas de Avinhão, 1907

6. Indique dois aspetos do quadro que contrariem a forma de representação
tradicional.
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