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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

 

Rayssa Vanucci – Diretora do comitê 

 Sejam bem vindos a 18ª edição do MINIONU! Meu nome é Rayssa Vanucci, 

tenho 21 anos e em outubro (quando nos encontrarmos para os dias de simulação) 

estarei cursando o oitavo período de Relações Internacionais na PUC Minas.  Neste 

ano, envolvida da minha inesquecível experiência nesse projeto, o meu sonho de 

criação de um comitê está se concretizando. Então, é com muito orgulho, que digo que 

serei a Diretora da Conferência de Paz de Paris (CPP 1919). Este, que desde 2016 

vem sendo planejado com muito carinho por mim e pelos nossos assistentes, para que 

nossa volta ao ano de 1919 seja feita da maneira mais fidedigna possível.  

A Conferência de Paz de Paris, para a qual os senhores(as) foram convidados 

a participar pretende definir não apenas os tratados de paz, mas, também, as 

alterações geopolíticas no mapa europeu. É importante enfatizar que sempre se 

atentem ao contexto histórico, a diplomacia e política externa do país e aos interesses 

em jogo. Estaremos juntos trabalhando na construção de um sonho, assim, espero 

que os senhores(as) delegados(as) se sintam confortáveis para contatar a mim e a 

equipe do CPP para o auxilio em eventuais dúvidas relacionadas ao nosso comitê. 

Estamos disponíveis pela página no Facebook, no blog e via email do comitê1. Até 

breve! 

 

Luiza Valadares – Diretora assistente 

Olá, senhores delegados! Espero que estejam todos animados para esta 

edição do MINIONU. Meu nome é Luiza Pirani Valadares, e eu terei a honra de simular 

com vocês. Bem, minha trajetória com esse evento iniciou-se logo no colégio, quando 

participei como delegada do Uzbequistão. Depois, ao entrar no curso de Relações 

Internacionais na PUC Minas, dei início à carreira dentro do MINIONU, como 

voluntária. E aqui estou eu, como diretora assistente! Por fim, eu gostaria de desejar a 

todos um bom MINIONU. Espero que estudem bastante sobre seus respectivos 

países, que falem bastante e que se apaixonem por essa simulação tanto quanto nós. 

E se houverem quaisquer dúvidas, sugestões, reclamações, saibam que estamos à 

disposição. 

 

                                                
1
 18minionucpp@gmail.com 

https://www.facebook.com/CPPMINIONU/
https://minionupucmg.wordpress.com/category/cpp-1919/
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Milena Almeida – Diretora assistente 

Olá, senhores delegados. É com grande prazer que me apresento a vocês 

como diretora assistente do comitê Conferência de Paz de Paris (1919). Meu nome é 

Milena Almeida e atualmente curso o 3° período de Relações Internacionais na PUC 

Minas. Participei do último MINIONU como voluntária e foi uma experiência incrível 

(tanto que estou aqui mais uma vez!). Espero que nosso comitê supere as 

expectativas de vocês e que façamos um ótimo MINONU. Sejam bem vindos! 

 

Túlio Ribeiro – Diretora assistente 

Olá senhoras e senhores delegados! Meu nome é Túlio, tenho 19 anos e 

estarei cursando o 4º período de Relações Internacionais na PUC-Minas durante a 18ª 

edição do MINIONU. Como um apaixonado por História e eterno pesquisador da área 

nas horas vagas, fiquei extremamente feliz em ser selecionado para Diretor Assistente 

da Conferência de Paz de Paris. Acredito no potencial que discussões ambientadas 

em um cenário como este têm em realmente reforçar a compreensão dos eventos do 

período, e de como tais eventos originaram o atual panorama mundial. Assim, espero 

que os senhores delegados consigam fazer do MINIONU uma experiência 

extremamente agregadora, que poderá mudar suas perspectivas de mundo, e assim 

interferir positivamente tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Sejam bem-

vindos ao 18º MINIONU senhoras e senhores delegados, e até outubro! 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Uma fase muito importante da história antecedeu a nossa Conferência. As 

nações tentavam evitar guerrear entre si, resultando na existência de uma complexa 

rede de alianças políticas e militares e acordos diplomáticos em todo o continente por 

volta de 1900. As experiências vividas entre os anos de 1914-1918 marcaram a 

história mundial e nos trouxeram ao ano de 1919.  

 

2.1 Os antecedentes a Guerra 

 

O nacionalismo, sem dúvida foi uma das principais correntes político-

ideológicas do século XIX, que foi intensificado durante a segunda metade. A 

unificação do Império Alemão e da Itália – mesmo que consideradas tardias – foram 

exemplos significativos da emergência do nacionalismo na Europa. O nacionalismo 

começou então a aflorar na população europeia. Os franceses, por exemplo, não se 

conformavam em ter perdido a Alsácia e Lorena para os alemães no final da Guerra 

Franco-Prussiana em 1870 e mantinham um desejo de vingança. Havia também a 

ideia do espaço vital alemão – os alemães desejavam ampliar seu império colonial, até 

porque, se sentiam insatisfeitos com o que lhes foi dado na divisão dos territórios da 

África e da Ásia – e o paneslavismo russo. Assim também, como o irredentismo 

italiano, que desejava incorporar à Itália, os territórios de Trento (conhecida também 

como Trentino) e da Ístria, que até então estavam sob controle austríaco, além de 

acharem que haviam obtido pouco na divisão imperialista. (MARQUES, 2005) 

 

O nacionalismo delirante do Segundo Reich foi um terreno fértil para a 
proliferação de clubes patrióticos, sociedades militaristas e inúmeras 
associações de cunho conservador e chauvinista. Dentre elas se 
destacou a Liga Pangermânica, fundada em 1893, uma pequena mas 
atuante e barulhenta organização que advogava a expansão da 
Alemanha, não só nas áreas coloniais, mas também no próprio 
continente europeu. Aos poucos, a intelectualidade, a burocracia e a 
burguesia alemãs passaram a cultivar, simultaneamente, um cínico 
desprezo pelos acordos internacionais e um louco entusiasmo pela 
resolução militar dos conflitos políticos (PETTA; OJEDA apud 
RODRIGUES, 1999, p. 11) 

 

Os Bálcãs eram considerados uma região explosiva, pois ali viviam povos de 

diferentes formações étnicas e religiosas em conflito permanente – como gregos, 

sérvios, eslavos, croatas, turcos e búlgaros-, também foram influenciados pelo 

sentimento nacionalista que inundava a Europa. Além disso, a sua posição estratégica 

– ligando a Europa ao Oriente – tornava o território alvo de desejo de muitos países 



6 
 

 
 

que estavam interessados em dominar o Mediterrâneo oriental, que até então era uma 

das mais importantes rotas comerciais. (AZEVEDO; SERIACOPI, 2010) 

Até o inicio do século XIX, toda península estava sob o domínio Turco-

Otomano. Estes países então começaram a se emancipar, sendo que os primeiros 

deles foram os gregos, que conquistaram sua independência em 1821; contando com 

o apoio dos russos que pretendiam aumentar sua influência nos Bálcãs, Sérvia, 

Montenegro e Romênia também conquistaram sua autonomia política em 1878 

(PETTA; OJEDA, 1999). O Império Russo, a cerca de um século atrás, já demonstrava 

seu interesse pela região dos Bálcãs. Alguns exemplos são as cidades que tiveram 

seu controle tomado na era das Guerras Napoleônicas - Ilhas Jônicas em 1805, 

Cátaro em 1806 e Ternopil (1809 e 1815). Enquanto a Bósnia-Herzegovina foi 

colocada sob tutela do Império Austro-Húngaro e em 1908, formalmente anexada ao 

seu território. Os sérvios que eram interessados neste território, foram um dos 

principais opositores da anexação. (FIGUEIRA, 2003) 

Todos esses inúmeros interesses em conflito levaram à criação de um sistema 

de alianças secretas entre os países europeus e da formação de grupos que tinham 

como objetivo a ajuda mútua em casos de ataque e agressão. Em 1882 foi formada a 

Tríplice Aliança, que uniu o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que 

tinham como objetivo enfrentar o expansionismo francês. Já iniciada a guerra, o 

Império Otomano integra-se a ela devido a sua aliança com o Império Alemão e a sua 

rivalidade com o Império Russo. A Itália, até então pertencente a Tríplice Aliança, se 

declara neutra no conflito (AZEVEDO; SERIACOPI, 2010). 

 Logo depois, em 1907, foi formada a Tríplice Entente, aliança militar entre o 

Reino Unido, Império Russo e França, que tinham como objetivo se opor a conquista 

do espaço vital alemão. Durante a guerra, diversos países integram-se a Entente, e 

esta ampla coalização passa a ser chamada de Países Aliados2 (AZEVEDO; 

SERIACOPI, 2010). 

 

IMAGEM I – As divisões de combate no mapa europeu 

                                                
2
 Os países pertencentes à Tríplice Entente eram chamados de países aliados, e aqueles que 

pertenciam à Tríplice Aliança, de potências centrais.  
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Fonte: História Penedono 

 

A partir destas alianças, qualquer conflito, por menor que fosse, poderia 

resultar em uma guerra em grande escala. O pretexto para o inicio surgiu no dia 28 de 

julho de 1914, quando um estudante bósnio, que pertencia a uma organização que 

lutava pela independência dos povos eslavos contra o domínio da Áustria-Hungria, a 

Mão-negra, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, sucessor do trono 

austríaco, na capital da Bósnia, Saravejo (FIGUEIRA, 2003).  

O Império Austro-Húngaro, contando com o apoio do Império Alemão, declarou 

guerra à Sérvia, acusando as autoridades locais de conivência com o assassinato do 

arquiduque. Os russos, aliados dos sérvios, colocaram suas tropas de sobreaviso. 

Mantendo sua aliança, os alemães declararam guerra aos russos e franceses. No dia 

4 de agosto, o Reino Unido declara guerra à Alemanha pela invasão a Bélgica, 

juntando-se aos seus aliados da Entente no conflito que tomara proporções não 

previstas (PETTA; OJEDA, 1999). Para os alemães e austríacos, era natural uma 

aliança entre a França e o Império Russo, mas uma aliança com o Reino Unido era 

impensável até então. 

Durante o conflito, outros países foram aderindo a um ou outro lado: Império 

Otomano (1914) e a Bulgária (1915) se uniram a Tríplice Aliança; Japão (1914), 

Portugal e Romênia (1915), Estados Unidos, Grécia e Brasil (1917) a Entente. A Itália, 
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aliada aos alemães, se manteve neutra até 1915, para então entrar no conflito ao lado 

dos países da Tríplice Entente (PETTA; OJEDA, 1999) (Ver imagem 6.2 em anexo). 

 

2.2 A Grande Guerra 

 

 A Grande Guerra não apenas abrangeu uma quantidade significativa de 

países, mas também grandes investimentos na produção bélica que monopolizaram o 

mercado durante vários anos, antes e durante o conflito. O número de pessoas que 

morreram em razão da guerra, seja em combate ou em decorrência, foi superior a 14 

milhões3, sendo 8 milhões de soldados e 6,6 milhões de civis. Essa guerra deixou 

também um grande número de feridos, chegando a 21,2 milhões4 de pessoas. Assim, 

entende-se que os seus quatro anos de duração afetaram de forma intensa não 

somente a vida dos militares envolvidos, mas também a vida da população civil, que 

não estava envolvida nas frentes de batalha (AZEVEDO; SERIACOPI, 2010). 

 Quando as alianças para o combate já estavam claras, o Império Alemão 

estava geograficamente cercado por dois inimigos, a França e Império Russo. 

Portanto, se encontrava em uma posição extremamente delicada. Desde sua época 

como chanceler alemão, Otto von Bismarck5 já demonstrava uma preocupação com 

uma possível guerra de dois frontes contra os franceses e os russos. Partindo disso, o 

plano alemão então era atacar a França de surpresa, com a intenção de eliminar 

previamente um dos seus oponentes (PETTA; OJEDA, 1999). 

Assim, no dia 5 de agosto de 1914, as tropas alemãs invadem a cidade de 

Liège, na Bélgica, violando a neutralidade existente no território, afim de chegar ao 

território francês e dando inicio a primeira batalha da Grande Guerra. (HISTORY, 

2017): 

Dois dias depois de declarar guerra à Rússia, no dia 3 de agosto de 
1914, a Alemanha declarou guerra à França para dar seguimento ao 
seu antigo plano, concebido pelo ex-chefe do exército alemão, Alfred 
von Schlieffen, em abrir guerra em duas frentes, contra a França e a 
Rússia. Horas mais tarde, a França faz sua própria declaração de 
guerra contra a Alemanha, dirigindo suas tropas para as províncias 
de Alsácia e Lorena, que tinha perdido para a Alemanha no acordo 
que deu fim à Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Com a Alemanha 
oficialmente em guerra com a França e a Rússia, o conflito tornou-se 
um embate de larga escala. Originalmente, a crise estava centrada na 
tumultuada região dos Bálcãs por conta do assassinato do 
arquiduque austríaco Franz Ferdinand e sua esposa por um 
nacionalista sérvio, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, e o 

                                                
3
 HISTORY, 2017. INFOGRÁFICO: Primeira Guerra Mundial em números. 

4
 HISTORY, 2017. INFOGRÁFICO: Primeira Guerra Mundial em números. 

5
 Otto von Bismarck foi chanceler alemão durante os anos de 1871 a 1890. 
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impasse entre Áustria-Hungria, a Sérvia e poderoso defensor sérvio, 
a Rússia. (HISTORY, 2017) 

 

 A estratégia alemã de derrotar rapidamente o exército francês não deu certo, 

pois quando estavam a 30 km de Paris, encontraram uma forte resistência das tropas 

francesas.  Este evento ficou conhecido como a Primeira Batalha do Marne, infligindo 

uma decisiva vitória franco-britânica sobre o exército imperial alemão (PETTA; 

OJEDA, 1999). Durante sua primeira fase, que ocorreu no segundo semestre de 1914, 

as batalhas ficaram conhecidas como “guerra de movimento”, ou seja, as tropas 

germânicas avançavam e as francesas retrocediam (MARQUES, 2005). 

Com a grande resistência encontrada nas proximidades de Paris, os alemães 

tiveram que recuar para organizar suas tropas. Iniciou-se uma nova forma de batalha 

que foi chamada de “guerra de trincheiras”. Nesta forma de combate, utilizada na 

maior parte do conflito, eram abertas nos terrenos, valas extensas, estreitas e 

profundas, protegidas por rolos de arame farpado, conhecidas também como as 

trincheiras. Nelas os combatentes mantinham fogo permanente contra o inimigo e 

eram sujeitos a situações de extrema precariedade que envolvia lama, frio, doenças –

que muitas vezes as doenças mataram mais do que o confronto em si –, a falta de 

higiene e o aglomerado de pessoas era responsável pelas pragas de piolho e outros 

parasitas, além da constante presença de ratos (FIGUEIRA, 2003). 

 

IMAGEM II – Soldados britânicos nas trincheiras 

 

Fonte: Veja Especial, Julho de 1916 
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Entre julho a novembro de 1916, acontecia uma das mais longas e sangrentas 

batalhas da Grande Guerra, a Batalha ou Ofensiva do Somme, que se desencadeou 

ao sul do rio Somme, no norte da França. Os dias foram marcados por intensos 

bombardeios – britânicos dispararam cerca de um milhão e meio de granadas – e 

cavação de túneis por baixo das trincheiras. Na frente alemã continha grande número 

de explosivos em pontos estratégicos. Para este avanço cuidadoso, tanques de guerra 

foram usados pela primeira vez em campo de batalha. O resultado foi uma tímida 

vitória dos aliados França e Reino Unido (HISTORY, 2017), mas que agora mostravam 

aos alemães uma nova forma de guerra, usando veículos blindados. A estimativa de 

mortes do período é de 1,2 milhões6 de pessoas.  

No período final da guerra, dois fatos cruciais mudaram os rumos dos 

combates. Em 1917, com o equilíbrio das forças entre os grupos, houve certo impasse 

no desenrolar da guerra. Desde sua independência, os Estados Unidos mantinham 

uma política isolacionista, ou seja, não se envolviam em assuntos europeus. Esse fato 

mudou em abril de 1917, quando vários navios mercantes norte-americanos que se 

dirigiam a Grã-Bretanha foram afundados por submarinos alemães e, por isso, ao lado 

dos países da Entente, os Estados Unidos entram na guerra (FIGUEIRA, 2003) 

Uma revolução acontecia no Império Russo ao mesmo tempo em que a 

Grande Guerra entrava em seus anos finais. Com a maioria dos homens lutando a 

guerra, as mulheres desde o princípio foram grandes impulsionadoras dessa 

revolução, pois foram elas que em março de 1917 saíram às ruas da cidade de São 

Petersburgo e pediram por melhores condições de sobrevivência, alimentação e 

também pela saída do Império Russo da Grande Guerra. (BATISTA, 2017). Com uma 

indústria fraca, agricultura rudimentar e comércio dificultado em função dos combates 

marítimos, além do racionamento para envio de mantimento aos soldados, as 

condições de vida da população russa descaíram intensamente durante sua 

participação na Grande Guerra. 

Portanto, governo bolchevique russo assinou um tratado de paz com as 

Potências Centrais que recebeu o nome de Tratado de Brest-Litovsk. Os russos 

acreditavam que o tratado continha condições humilhantes, como por exemplo, abrir 

mão do controle de territórios de domínio russo, que continham cerca de um terço da 

população russa, metade de suas industrias e 90% de suas minas de carvão. 

(FULLER, 2010) 

                                                
6
HISTORY, 2017. INFOGRÁFICO: Primeira Guerra Mundial em números. 
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Depois de assinarem a paz com o governo bolchevique, os alemães voltaram 

suas forças para frente ocidental. A chegada das tropas norte-americanas na Europa 

só aconteceu em março de 1918, quando todos os demais países já estavam 

esgotados da vivência da guerra. A entrada dos Estados Unidos rompeu o impasse, e 

os alemães perderam os meios de se reorganizarem, sendo obrigados a recuar. Em 

30 de outubro, o governo Otomano se rendeu, logo depois em 3 de novembro foi a vez 

do Império Austro-Húngaro (FIGUEIRA, 2003). No segundo semestre de 1918, a 

situação militar do Império Alemão estava insustentável, e eles se renderam 

reconhecendo a derrota. Terminava, assim, a Grande Guerra. (MARQUES, 2005) 

 

2.3 O fim da Grande Guerra e os 14 pontos de Wilson 

 

 Uma vez que os combates cessaram, era necessário haver a construção da 

paz. Um desafio que parecia ser mais complexo do que a guerra de trincheiras, irá 

reunir os homens mais poderosos do mundo na cidade de Paris, com um enorme 

objetivo pela frente. 

 Um dos problemas que iriam enfrentar é sobre o que fazer com os 14 pontos 

criados pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Até então, não 

restavam dúvidas de que este era o principal motivo da rendição alemã em 11 de 

novembro, mas isso não significava que as outras potências vencedoras tinham a 

mesma empatia que Wilson, por seus pontos criados para alcançar a paz. (BURNS, 

1970). 

 Os 14 pontos, anunciados por Wilson antes de seu embarque para Paris, são 

uma tentativa de acabar com os conflitos existentes entre as nações. Eles eram a 

principal esperança, em especial dos países derrotados, de haver uma paz sem 

vencedores. Mesmo assim, o Império Alemão tinha ciência de que este acordo não 

seria facilmente aceito, em primeiro lugar pela enorme brutalidade do conflito e em 

segundo pelas condições aplicadas a Rússia no Tratado de Brest-Litovsk.  

 Como o próprio presidente Wilson disse, “Eu lhes prometo que essa guerra 

será a final, a guerra para acabar com todas as guerras”. Era isto que o presidente 

pretendia ao compartilhar suas ideias e objetivos em forma dos 14 pontos que podem 

ser encontrados em anexo7.  

 

 

 

                                                
7
 Anexo 7.3 que possuem os 14 Pontos do Presidente Woodrow Wilson. 
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IMAGEM III – Retrato do Presidente Thomas Woodrow Wilson em sua mesa 

 

Fonte: The HistoryPlace, 2009 

 

Acredita-se que estes pontos foram um dos motivos da entrada dos Estados 

Unidos na guerra em 1917. Além disso, o velho sonho do presidente era a criação de 

uma liga em que todos os estados, tanto grandes como pequenos, cooperassem para 

a preservação da paz, e a crença de que um dia isso se tornaria possível o encoraja a 

participar da Conferência de Paz de Paris. (BURNS, 1970) 

 

3. ESTRUTURA DO COMITÊ 

 

A Conferência de Paz de Paris é um comitê sediado em Paris, para o qual 

foram convocadas algumas nações para estabelecer novas condições internacionais 

de convivência e as condições de paz entre os países que participaram da Grande 

Guerra e terá seu inicio em janeiro de 1919 (BURNS, 1970). O comitê será composto 

por 25 delegações, sendo quatro delas (Império Alemão, Império Austro-Húngaro, 

Império Otomano e Bulgária) membros observadores que estarão presentes com o 

objetivo de se posicionar perante as demais delegações expondo suas ideias sobre o 

fim da Grande Guerra e as futuras consequências da rendição. 
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A parte mais interessante de simular a Conferência de Paz de Paris é a 

liberdade nas discussões. É um momento único na história das relações 

internacionais, onde não há tais precedentes para a situação. Ao contrário do que 

acontece na maioria dos comitês, há uma infinidade de possíveis soluções, e 

praticamente todas as opções estão sobre a mesa. Nessas condições, os resultados 

da Conferência dependem apenas da criatividade e habilidade diplomática. 

Mesmo com o princípio da igualdade formal dos estados, é inegável que alguns 

países têm mais peso do que os outros em discussões. A este respeito, é natural que 

aqueles que mais contribuíram para o esforço de guerra tentando impor suas 

posições. É importante cuidado para dar legitimidade às decisões do Comitê com a 

aquiescência dos outros países presentes. Espera-se, por outro lado, que os países 

menos poderosos tentem negociar o seu apoio às propostas das grandes potências 

em troca da inclusão de cláusulas de seu interesse especial.  

 

IMAGEM IV - Da esquerda para a direita David Lloyd George (Reino 

Unido), Vittorio Emanuele Orlando (Itália), Georges Clemenceau (França) e 

Woodrow Wilson (Estados Unidos) 

 

Fonte: Globomidia, 2012 
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Os debates seguirão através da lista formal de oradores, na qual os países que 

desejarem se pronunciar deverão adicionar-se. As discussões também poderão se dar 

através de Debates Moderados, no qual os países que desejarem proferir seus 

discursos deverão erguer suas placas e aguardar a designação da mesa diretora. O 

Debate Não-Moderado é outro tipo de discussão no qual a mesa diretora não modera 

as articulações orais dos representantes. Serão necessárias moções propostas por um 

delegado para que os debates explicitados possam estar em ordem.  

Serão aceitas moções para adiamento da sessão, encerramento do debate e 

fechamento da lista de discursos. Questões procedimentais necessitarão da maioria 

simples para a aprovação; questões substanciais demandarão dois terços do quórum. 

Ao término da última sessão, espera-se que os ministros plenipotenciários tenham 

pelo menos uma proposta de resolução que deve ser votada. No caso, essa asserção 

corresponderia à proposta de versão final do Tratado. Telegramas poderão ser 

transmitidos como forma de comunicação com os próprios governos. Toda a 

comunicação com o mundo exterior se dará a partir de publicações que se farão 

chegar às mãos dos diplomatas. 

 

 

4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

 Abaixo se encontra a posição dos principais atores envolvidos na conferência 

simulada por este comitê. Essas delegações e seus posicionamentos perante aos 

acontecimentos são de suma importância para o desenvolvimento do comitê, por este 

motivo, é importante que todas as delegações presentes tenham conhecimento de 

suas posições. 

 

 

4.1 França 

 

A França, sede das negociações, é apresentada como a principal vitoriosa da 

guerra e reconhecida pelo seu potencial militar. O chefe de governo francês, George 

Clemenceau, será um dos principais responsáveis por definir as linhas gerais dos 

acordos de paz. (NETO;TASINAFO, 2016) A entrada do país na guerra se deu 

principalmente devido ao chamado “revanchismo francês”, sentimento de vingança e 

revanche que a França tinha com a Alemanha por causa dos territórios de Alsácia e 

Lorena, que eram áreas ricas em Ferro e Carvão mineral essenciais para a indústria 

francesa, perdidos por ela em 1870, com o fim da Guerra Franco-Prussiana. É notório 
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o fato de que a França apresentou uma grande evolução do seu contexto social, 

político e econômico entre 1870 e 1914. Depois da Guerra Franco-Prussiana ela era 

uma nação profundamente abalada com a derrota, o que parecia um passado distante 

em 1914, quando o país já estava reestruturado e forte. (BEAUPRÉ, 2014) 

O país possui um sentimento nacionalista muito forte e o seu intenso revanchismo 

pela perda dos territórios, é intensificado pela crise no Marrocos, que foi um acordo 

diplomático criado na Convenção de Madri, em 1880, que garantia a independência do 

Marrocos e assegurava que nenhuma das grandes potências teria direito a exploração 

na região. Entretanto, em 1904, a França fez um acordo com o Reino Unido que 

garantiria um domínio estratégico sob a região pelos dois países e isolaria o Império 

Alemão. Depois de muitas ameaças e conflitos de interesses, ficou decidido que a 

França cederia parte de suas possessões no Congo ao Império Alemão e esta, por 

sua vez, não questionaria a presença francesa no Marrocos. Esta resolução não 

agradou nenhuma das duas potências, que consideravam ter feito concessões 

excessivas á sua rival. (NETO;TASINAFO, 2016) 

 Espera que seus objetivos na conferência sejam manter a segurança francesa e 

restaurar o país nos mais diversos aspectos. É de se esperar que a França faça o 

possível para que o Império Alemão receba as devidas consequências como forma de 

indenização pela guerra. Para isso, ele pretende restringir o poder alemão na Europa, 

através de sanções ao país, além de retomar os territórios de Alsácia e Lorena. Não 

obstante, a expansão da cooperação econômica com as democracias ocidentais é 

fundamental para a reestruturação de todos os setores da França no pós-

guerra.(LANIOL, 2014) 

 

4.2 Reino Unido 

 

O ministro britânico David Lloyd George, um dos principais representantes na 

Conferência de Paris, pretende punir severamente a Alemanha por ter desrespeitado 

as normais internacionais e a soberania de um Estado (Bélgica), que ao final da guerra 

encontra-se devastado. Lloyd quer que Reino Unido receba o máximo possível de 

quaisquer pagamentos de reparação alemães. Ele também pretende conseguir apoio 

financeiro para que possa ajudar na recuperação da população britânica. O tesouro 

britânico estimou que a vitória na guerra custou 24 bilhões de libras esterlinas, e os 

efeitos sobre os padrões de comércio mundial foram extensos. (SHARP, 2014)  

Portanto, Lloyd precisa garantir que o Reino Unido mantenha seu padrão como 

um dos maiores representantes no mercado mundial, e para isso, ele há a 

possibilidade de criar uma nova e importante influência britânica no Oriente Médio, que 
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é uma fonte importante de petróleo de que a Royal Navy poderia utilizar. Para evitar 

que ocorram mais eventos como a invasão da Bélgica, o Reino Unido deve tentar 

buscar a criação de um novo mecanismo de diplomacia internacional, em que as 

normas internacionais sejam mais fortes. Para isso, deve-se buscar estender o direito 

internacional para que haja um maior engajamento das nações na tentativa de obter 

um direito mais presente e consolidado (BADSEY, 2017). A população britânica 

espera que, na Conferência de Paris, o Reino Unido possa reivindicar o apoio 

necessário para que possa se recuperar. 

 

4.3 Estados Unidos 

 

Levando em consideração seu posicionamento isolacionista durante o inicio da 

Grande Guerra, podemos considerar a entrada dos Estados Unidos (EUA) um fato 

muito importante (TRUEMAN, 2015). Logo após o afundamento de um navio 

americano por parte dos alemães, os EUA declaram guerra ao Império Alemão, mas 

os objetivos do país iam além da proteção dos seus interesses marítimos, se tratava, 

segundo o Presidente Woodrow Wilson, de “reivindicar os princípios de paz e justiça 

no mundo”(OFFICE OF THE HISTORIAN, 2017). 

A proposta americana se baseará na criação de princípios que equilibrarão as 

relações entre os países e que irão garantir a paz no futuro (OSCAÑA, 2003). Através 

dos Quatorze Pontos de Wilson os Estados Unidos tentarão conduzir as negociações 

no sentido de construir uma paz justa e duradoura. Dos pontos do presidente, alguns, 

como o que preconiza o fim da diplomacia secreta, tem alcance geral, outros, como a 

restituição da Alsácia e da Lorena à França e a criação de um estado polonês 

independente se relacionam diretamente com as negociações da resolução da guerra 

(UNITED STATES HOLOCAUST MUSEUM, 2017). 

4.4 Império Alemão 

 

Os ataques realizados pelo Império Alemão à Bélgica e França no início da 

Grande Guerra e os incessantes ataques aos demais países – como, por exemplo, os 

submarinos usados pela marinha imperial alemã para afundar navios mercantes norte-

americanos que levavam suprimentos para o Reino Unido, e que causou a fúria dos 

Estados Unidos - geraram uma grande revolta dos países vitoriosos. Já é de se 

esperar então que haja uma cobrança dos Países Aliados por reparações do  Império 

Alemão. 
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Sendo assim, visto como o principal inimigo das nações vencedoras, o Império 

Alemão terá um desafio complexo pela frente. O seu histórico durante a Grande 

Guerra, de muitos ataques e destruição aos países da Entente, causou um sentimento 

difícil de ser superado e será necessário usar de todos os seus argumentos 

diplomáticos para tentar conter as consequências planejadas pelos vitoriosos. 

Pensando também em sua população que já foi altamente prejudicada, os 

representantes do Império Alemão devem abranger o lado humanitário da causa, visto 

que a sociedade alemã precisa também se recuperar dos danos da guerra.  

Fica então destinada a delegação alemã a tentativa de contenção do desejo de 

justiça, principalmente, por parte dos países que sofreram ataques diretos de seus 

exércitos. É importante que os seus representantes estejam cientes e preparados para 

as barreiras que vão enfrentar ao participarem desta Conferência como membros 

observadores. 

 

5 QUESTÕES RELEVANTES NA DISCUSSÃO 

 

o Seria o Império Alemão capaz de argumentar em suas discussões, 

objetivamente, na tentativa de diminuição das sanções para o seu país? 

o A ausência do Império Russo na Conferência interfere positivamente ou 

negativamente nas tomadas de decisões do comitê? Para qual das partes? 

o Como as demais grandes potências irão driblar os 14 pontos do Presidente 

Woodrow Wilson, sendo que nem todos são do interesse da maioria das 

delegações presentes na Conferência? 
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6 ANEXOS 

 

6.1 Os motivos para cada país entrar na Guerra 

 

Fonte: BAZONTE, 2014 

 

6.2 Mapa Europa até 1918 
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Fonte: CHALIAND;RAGEAU, 1988 

 

6.3 Os Primeiros-Ministros reunidos(Da esquerda para a direita Georges Clemenceau, 

David Lloyd George e Vittorio Emanuele Orlando) 

 

Fonte: Wikiwand, 2017 

 

6.4 Os 14 pontos do Presidente Wilson 
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1) Inaugurar pactos de paz, depois dos quais não deverá haver acordos diplomáticos 

secretos, mas sim diplomacia franca e sob os olhos públicos; 

2) Liberdade absoluta de navegação nos mares e águas fora do território nacional, 

tanto na paz quanto na guerra, com exceção dos mares fechados completamente ou 

em parte por ação internacional em cumprimento de pactos internacionais; 

3) Abolição, na medida do possível, de todas as barreiras econômicas entre os países 

e o estabelecimento de uma igualdade das condições de comércio entre todas as 

nações que consentem com a paz e com a associação multilateral; 

4) Garantias adequadas da redução dos armamentos nacionais até o menor nível 

necessário para garantir a segurança nacional; 

5) Um reajuste livre, aberto e absolutamente imparcial da política colonialista, baseado 

na observação estrita do princípio de que a soberania dos interesses das populações 

colonizadas deve ter o mesmo peso dos pedidos equiparáveis das nações 

colonizadoras; 

6) Retirada dos Exércitos do território russo e solução de todas as questões 

envolvendo a Rússia, visando assegurar melhor cooperação com outras nações do 

mundo. O tratamento dispensado à Rússia por suas nações irmãs será o teste de sua 

boa vontade, da compreensão de suas necessidades como distintas de seus próprios 

interesses e de sua simpatia inteligente e altruísta; 

7) Bélgica, o mundo inteiro concordará, precisa ser restaurada, sem qualquer tentativa 

de limitar sua soberania a qual ela tem direito assim como as outras nações livres; 

8) Todo território francês deve ser libertado e as partes invadidas restauradas. O mal 

feito à França pela Prússia, em 1871, na questão da Alsácia e Lorena, deve ser 

desfeito para que a paz possa ser garantida mais uma vez, no interesse de todos; 

9) Reajuste das fronteiras italianas, respeitando linhas reconhecidas de nacionalidade; 

10) Reconhecimento do direito ao desenvolvimento autônomo dos povos da Áustria-

Hungria, cujo lugar entre as nações queremos ver assegurado e salvaguardado; 

11) Retirada das tropas estrangeiras da Romênia, da Sérvia e de Montenegro, 

restauração dos territórios invadidos e o direito de acesso ao mar para a Sérvia; 
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12) Reconhecimento da autonomia da parte da Turquia dentro do Império Otomano e 

a abertura permanente do estreito de Dardanelos como passagem livre aos navios e 

ao comércio de todas as nações, sob garantias internacionais; 

13) Independência da Polônia, incluindo os territórios habitados por população 

polonesa, que devem ter acesso seguro e livre ao mar; 

14) Criação de uma associação geral sob pactos específicos para o propósito de 

fornecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial dos 

grandes e pequenos Estados. 

Fonte:Folha Online, 2017 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 

 A tabela a seguir se refere ao nível de demanda que será cobrada das 

delegações do comitê, em escala de 1 a 3. A classificação não representa o nível de 

dificuldade ou importância, mas sim o quanto será solicitado de cada delegação 

durante as discussões propostas no comitê. 

 

Legenda 

 

Representações pontualmente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 
 
 

Canadá 

 

Estados Unidos da América 

 

Grande Império do Japão 

 

Grão-Ducado do Luxemburgo 

 

Império Alemão 

 

Império Austro-Húngaro 

 

Império Turco-Otomano 

 

Nicarágua 
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Primeira República da Tchecoslováquia  

 

Reino da Bélgica 

 

Reino da Bulgária  

 

Reino da Itália 

 

Reino de Montenegro 

 

Reinos de Sião 

 

Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos 

 

Reino Unido 

 

República da China 

 

República de Cuba 

 

República Federativa do Brasil 

 

República da França 

 

República Helênica  

 

República da Libéria 

 

República da Lituânia  

 

República Portuguesa 

 

Segunda República Polonesa 
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