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QUESTÃO 12 
O Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919, em Paris, na França [...], celebrando um acordo de 
paz entre os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Ele entrou em vigor em 10 de janeiro de 1920, [...]. 
Segundo o professor Everaldo de Oliveira Andrade, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH) da USP, o tratado foi assinado em uma situação peculiar, na derrota dos grandes impérios 
do centro – Austro-Húngaro, Alemão e Otomano. “Na verdade, o Tratado de Versalhes é parte de um conjunto de 
tratados. É o mais conhecido, mas houve outros tratados com outros países derrotados que impuseram uma série de 
dificuldades para que esses países se recuperassem rapidamente dos efeitos da Primeira Guerra Mundial”, afirma. 
  

Relacione o Tratado de Versalhes e suas consequências para Alemanha e a Segunda Guerra Mundial, abordando 
aspectos econômicos e políticos.  
 
Resposta: 
Torna-se necessário explicar que o Tratado, embora devesse selar a paz, teve um aspecto revanchista, por parte dos 
países aliados, sem a participação da Alemanha na elaboração de seu conteúdo. Assim, o país excluído das 
negociações foi condenado como único culpado pela I Guerra, impondo a ele pesados pagamentos que devastaram a 
economia alemã. O revanchismo do Tratado, recebido como injusto pelo povo alemão, despertou sua ira, abrindo 
espaço para políticos com discursos nacionalistas chegarem ao poder. Não se pode afirmar que o Tratado seja o único 
responsável pela formação do nazismo, visto que, em outros países, não prejudicados pelo Tratado, se observa, 
também, a formação de partidos fascistas, mas, no caso alemão, não há como negar sua influência e o uso por parte 
de Hitler. Muitos pensadores percebem no Tratado de Versalhes o principal responsável pela eclosão da II Guerra 
Mundial.  
 
Fonte: COSTA, Cláudia. Tratado de Versalhes marcou nova fase do capitalismo, diz professor: Firmado há 100 anos, 
acordo entre nações buscou impedir hegemonia econômica da Alemanha, segundo docente da USP. Jornal da USP, 
São Paulo, 26 jun. 2019. Cultura. Disponível em: https://jornal.usp.br/cultura/tratado-de-versalhes-marcou-nova-
fase-do-capitalismo-diz-professor/. Acesso em: 4 out. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


