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CONFERÊNCIA DE PARIS (1919-1920) 

GUIA DE ESTUDOS 

Reestruturação do mapa europeu e do Oriente.  

TEMA: 

“Eu lhes prometo que essa será a guerra final, a guerra para acabar com todas 

as guerras”. Woodrow Wilson, Presidente dos Estados Unidos. 1919. 

OBSERVAÇÃO: Atividade adaptada do programa de Simulação de Relações Internacionais do Colégio Nacional. 
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Prezados delegados, 

Há pouco mais de um século iniciava-se uma das mais importantes guerras já travadas: a Primeira 

Guerra Mundial, responsável, segundo dados mais conservadores, pela perda direta de oito milhões 

de soldados e cerca de uma quantidade semelhante de civis. Mas os dados variam. Afinal, assim 

como poucos europeus conseguiram antever a proporção humana e material do conflito que se 

iniciava em 28 de julho de 1914, poucos foram aqueles que, uma vez silenciado os canhões, 

avaliaram com exatidão todos os seus desdobramentos.  

A “Grande Guerra”, como muitos a chamam, foi amplamente documentada, pesquisada e analisada, 

mas as divergências continuam, assim como a grande variedade de interpretações. O conflito 

constantemente se renova na memória coletiva internacional, através dos trabalhos acadêmicos, dos 

meios de comunicação e de eventos públicos oficiais, nos monumentos, ou ainda, pela própria 

presenta dos efeitos da guerra nas sociedades atuais, especialmente as europeias. 

Neste ponto, inclusive, parece haver um consenso acerca da Primeira Guerra: o seu caráter definidor 

da ordem política e territorial na Europa e em boa parte do mundo após 1918, quando os combates 

cessaram e os Estados vencedores começaram a delinear propostas, exigências, mapas, estatísticas 

e reparações. O mapa foi radicalmente alterado, monarquias tradicionais e impérios foram 

derrubados, novos Estados surgiram, assim como novas formas de dominação e resistência.  

Mas esta poderia ter sido uma guerra, como certa vez disse Woodrow Wilson, “para acabar com 

todas as guerras”. David Lloyd George. Primeiro-Ministro do Reino Unido, também diria algo 

semelhante. Neste caso, teria sido um conflito definitivo, capaz de inaugurar uma ordem internacional 

pacífica e estável, o que, como sabemos, não ocorreu.  

Erros foram cometidos na guerra e na paz. A Conferência de Paris, para a qual os senhores (as) 

delegados (as) foram convidados neste comitê, definiu não apenas os principais tratados de paz com 

os perdedores como também as alterações geopolíticas fundamentais que ressoaram nas décadas 

seguintes.    

Neste caso - e de forma extraordinária entre os dias 21 e 24 de maio - teremos a oportunidade de 

reescrevermos a história, seja de reconstruí-la em novas bases ou tragicamente repeti-la.   

Atente-se para o contexto histórico, a diplomacia e os interesses em jogo na época, entre 1919-20. 

No mais, boa sorte e bom trabalho a todos.  

Délcio Garcia Gomes. Professor Conselheiro da VIII SIMUNA.  

 

 

 

 



3 
 

SUMÁRIO  

1. OS ÚLTIMOS MESES DA GUERRA E O PROCESSO DE PAZ............................ 05  

1.1 A construção da paz 

1.2 O mapa do Oriente Médio. 

1.3 Os 14 Pontos: “admiráveis, mas abstratos” 

1.4 O custo humano da guerra 

 
2. RECOMENDAÇÕES AOS DELEGADOS............................................................... 19 

2.1 Primeira recomendação 

2.2 Segunda recomendação 

2.3 Outras recomendações 

2.4 Uma última recomendação 

2.5 Documento de Posição Oficial (DPO) 

 
3. REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 24 

 

4. ANEXOS.................................................................................................................. 25  

4.1 Os Catorze Pontos do Presidente Wilson 

4.2 Sobre as minorias nacionais após a guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Esta guerra, como aquela que se seguirá, é uma guerra para acabar com todas as guerras”. 
David Lloyd George. Primeiro-Ministro do Reino Unido.   
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1. Os últimos meses da guerra e o processo de paz 

 

Oficiais aliados sobem em cadeiras e mesas para ver a assinatura do Tratado de Versalhes. Fonte: Hulton Getty. 1919 

 

 A Primeira Guerra Mundial, que se estendera muito além do esperado pela maioria dos 

estadistas e generais que a forjaram, entrou em sua última fase a partir de 1917, quando os 

alemães começavam a esgotar suas forças econômicas e militares, seus aliados capitaneavam 

e os Estados Unidos entraram no conflito, renovando as tropas e os recursos da Entente
1
. 

Neste momento, pouco adiantava a saída de um império decadente como a Rússia, abalada 

pelo movimento revolucionário, e que se retirou definitivamente da guerra em março de 1918, 

após a assinatura do Tratado de Brest-Litovski
2
. Pouco adiantava também a tradição militarista 

prussiana, que na guerra de 1870-71
3
 havia levado os alemães a uma rápida e indiscutível 

vitória contra a França, bem como havia possibilitado um equilíbrio inconteste com adversários 

muito mais numerosos desde o início da Primeira Guerra.  

   Desta vez, foram os alemães que terminaram por assinar a rendição, em 11 de novembro 

de 1918. O Armistício de Compiègne, como se tornou conhecido, foi assinado dentro de um 

vagão-restaurante na floresta de Compiègne, entre os Estados vitoriosos da Entente e 

a Alemanha, encerrando com as hostilidades da mais devastadora das guerras já travadas até 

este momento.  

  Por aproximadamente quatro anos, as nações mais poderosas do mundo empreenderam 

suas riquezas, sua produção industrial, agrícola e tudo o que tinham desenvolvido em ciência e 

                                                             
1
 Os Estados Unidos, liderados pelo presidente Woodrow Wilson desde 1913, tentavam preservar a neutralidade até 

1917. Entretanto, os constantes ataques de submarinos alemães, somados aos respectivos interesses econômicos e 
financeiros na Europa fizeram o Congresso declarar guerra em abril de 1917. A participação americana foi decisiva 
para a derrota alemã, crescendo rapidamente no conflito: os 175 mil soldados enviados até o início de 1918 passaram 
a ser 1,5 milhão por volta do segundo semestre do ano.  
2
 Acordo assinado entre os bolcheviques russos e as Potências Centrais (Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o 

Império Turco) na cidade de Brest-Litovski, conhecida atualmente como Brest, na Bielorrússia.  
3
 Guerra Franco-Prussiana, travada entre a Prússia e a França de julho de 1870 a maio de 1871. Neste conflito os 

alemães tomaram dos franceses o território de Alsácia-Lorena, o qual eles controlaram até o fim da 1º Guerra Mundial.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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tecnologia, além de uma geração inteira de jovens soldados (mas também futuros advogados, 

engenheiros, poetas, escritores, médicos, professores, artistas e cientistas) em um conflito que 

enfraqueceu a Europa e começou a delinear sua decadência como centro político e financeiro 

do mundo. Ou, como percebera logo no início dos combates o secretário das Relações 

Exteriores da Grã-Bretanha, Edward Grey: “as luzes se apagam em toda a Europa e não 

voltaremos a vê-las ascender em nosso tempo de vida” 
4
. 

  Esta decadência - que se tornaria evidente apenas com a Segunda Guerra Mundial - foi 

acompanhada ainda em 1918 pelo fortalecimento de novas potências, como os Estados Unidos 

e o Império do Japão. Na mesma medida, foram derrubados impérios que há séculos 

compunham a paisagem cultural e política europeia, especialmente o Austro-Húngaro, a 

monarquia czarista russa e o outrora temido Império Turco-Otomano. Fora este mesmo 

império que no século XVII levara seus soldados para as portas de Viena, dominando boa 

parte do sudeste da Europa e ameaçando diretamente as sociedades cristãs europeias. Mas o 

tempo havia mudado a ordem das coisas.  Veja o caso, por exemplo, da queda de Nicolau II na 

Rússia, em março de 1917, inaugurando meses depois o primeiro Estado socialista do mundo. 

    
Fonte

5
.  

                                                             
4
 Citação presente na introdução do capítulo A Era da Guerra Total. HOBSBAWM, Eric, Era dos Extremos: o breve 

século XX. 1914-1991. SP: Companhia das Letras, 1995. P.30. 
5
 Mapas citados no livro Estudar História: Das origens do homem à era digital. Patrícia Ramos Braick. SP: Moderna.  

Mapa 01: Europa na Primeira Guerra.                                                                   

Mapa 02: Europa após a Primeira 

Guerra. 
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Uma nova ordem internacional estava prestes a ser construída, na medida em que os 

soldados retornavam. Tratados foram definidos, com reivindicações que ultrapassaram a 

capacidade dos perdedores em acatá-las completamente. Novas linhas foram traçadas, seja 

para o mapa da Europa ou mesmo para territórios na África e no Oriente Médio, antes sob o 

domínio turco. Foram feitas exigências, reparações, criadas novas instituições, enquanto a 

Europa construída pelo Congresso de Viena de 1815
6
 desabava completamente.  

 

1.1 A CONSTRUÇÃO DA PAZ 

 

  Uma vez cessado os combates, era necessário construir a paz. Um desafio tão complexo 

como fora a guerra de trincheiras e que por meses dividiu os homens mais poderosos do 

mundo. Estes líderes, depois de muitos debates, decidiram se reunir em Paris:  

 

“Em 1919, Paris foi a capital do mundo. A Conferência de Paris era o assunto mais importante, 

e o promotores da paz, os peacemakers, as pessoas mais poderosas do mundo. Reuniram-se 

dia após dia. Argumentaram, debateram, brigaram e refizeram o mundo. Montaram acordos. 

Redigiram tratados. Criaram novos países e novas organizações. Jantaram juntos e juntos 

foram ao teatro. Por seis meses, de janeiro a junho, Paris foi, a um só tempo, o governo do 

mundo, seu tribunal de recursos e seu parlamento, o foco de seus receios e de suas 

esperanças. Oficialmente, a conferência durou ainda mais e entrou para o ano de 1920, mas 

aqueles primeiros meses foram os que valeram, quando as decisões-chave foram tomadas e 

as sequências cruciais de eventos postas em movimento. O mundo nunca viu algo parecido, e 

nunca mais verá.”                                                                             Margaret MacMillan. Paz em Paris
7
.  

 
  Como deixa claro acima a historiadora Margaret MacMillan, a CONFERÊNCIA DE PARIS 

movimentou o mundo, e não apenas a Europa. Repórteres das mais diversas nacionalidades 

se dirigiram até a capital da França, assim como diplomatas e chefes de Estado de todos os 

continentes, com seus assessores militares, juristas, além de historiadores, economistas, 

tradutores, jovens políticos, entre tantos que compuseram o conturbado cenário do Palácio de 

Versalhes. Cerca de trinta países foram convidados a enviar delegados para as sessões da 

Conferência, que em seu pleito maior se reuniu apenas oito vezes.  

  Inicialmente, a ideia dos quatro principais Estados vitoriosos, conhecido como Conselho 

Supremo – Inglaterra, França, Estados Unidos e Itália – era simplesmente definir os termos a 

serem propostos aos perdedores em encontros de portas fechadas, preliminares e sem 

participação dos demais países que lutaram na guerra. Deste modo, entre janeiro e março de 

1919 os chefes de Estado das quatro potências, com seus respectivos ministros do exterior e 

                                                                                                                                                                                   
 
6
 Vale destacar que as decisões do Congresso de Viena orientaram o equilíbrio político europeu durante grande parte 

do século XIX. As vésperas da Grande Guerra, os europeus ainda achavam que poderiam resolver facilmente suas 
divergências, o que acabou não acontecendo.  
7
 Margaret MacMillan. Prefácio. Paz em Paris, 1919: a Conferência de Paris e seu mister de encerrar a Grande 

Guerra. RJ: Nova Fronteira, 2004.  
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dois representantes do Japão (uma quinta força nas negociações), se reuniram no Conselho 

dos Dez, preparando os pontos essenciais que deveriam ser acordados e apresentados aos 

perdedores.  

   Com o tempo, as pressões das demais delegações fizeram com que as quatro potências 

abrissem para algumas sessões mais amplas, organizadas então na Conferência de Paris.  

Mas no final das contas prevaleceu os interesses das quatro potências, especialmente da 

França de Georges Clemenceau (1917-20) e da Inglaterra de Lloyd George (1916-22).  Os 

Estados Unidos ainda não conseguiram se impor da forma inconteste que fizeram em 1945. 

“Os europeus ainda podiam – e na verdade o fizeram – ignorar boa parte das vontades 

americanas” 
8
. A Itália, carregada de reivindicações irredentistas por territórios na Áustria e nos 

Bálcãs, saiu insatisfeita dos tratados de paz. A delegação de Vittorio Orlando (primeiro-

ministro italiano de 1917-19) não foi tratada em igualdade com a França, Inglaterra e até 

mesmo aos Estados Unidos durante a Conferência e os tratados de paz. Orlando chegou a 

abandonar a mesa de negociações em abril de 1919
9
 e seria destituído pouco antes da 

assinatura do Tratado de Versalhes, o mais relevante de todos, imposto à Alemanha.  

   

 

Da esquerda para a direita: David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau e Woodrow Wilson. 

Os quatro se reuniram até março no Conselho Supremo. Foto: Edward N. Jackson (US Army Signal Corps). 

 

  Mas a Conferência de Paris, bastante confusa em sua organização, não foi marcada por 

rivalidades apenas entre os grandes Estados aliados. Pelo contrário, um universo de 

revanchismos, nacionalismos, queixas e representações acabou por esvaziar o próprio poder 

deliberativo das sessões principais, fazendo com que as nações mais poderosas definissem as 

questões fundamentais em encontros informais. Segundo Margaret MacMillan,  

                                                             
8
 Citação do livro Paz em Paris. Margaret MacMillan. P.8. 

9
 Mas voltou pouco tempo depois, bastante enfraquecido dentro da Conferência e na própria Itália.  
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“Mesmo antes dos canhões silenciarem em 1918, soaram as vozes queixosas, exigentes, 

raivosas. “A China é dos chineses”. “O Curdistão tem que ser livre”, “A Polônia precisa reviver”. 

Expressavam-se em muitas línguas. Reivindicavam muito. Os Estados Unidos tem que ser a 

polícia do mundo; ou os americanos que voltem para casa. Os russos precisam de ajuda; ou 

não, devem ser postos de lado com suas modas. Reclamavam muito: os eslovacos dos 

tchecos, os croatas dos sérvios, os árabes dos judeus, os chineses dos japoneses. 

Preocupavam-se muito, em dúvida se a nova ordem mundial seria um aprimoramento da 

antiga. No Ocidente, murmurava-se sobre as ideias perigosas que vinham do Leste (por causa 

da Revolução Russa); no Oriente europeu, ponderava-se a ameaça do materialismo ocidental. 

Os europeus especulavam se jamais se recuperariam. Os africanos temiam que o mundo os 

tivesse esquecido. Os asiáticos consideravam que o futuro era seu; o problema estava só no 

presente”.                                                                                                   Margaret MacMillan. Paz em Paris
10 

 

  Como fez questão de frisar MacMillan no texto: “o problema estava só no presente”. Cabia 

aos vitoriosos – exatamente porque os cinco Estados perdedores não foram convidados – 

definirem qual seria a melhor paz para um conflito tão longo: uma “paz sem vencedores”, 

encerrada de forma honrosa e amistosa, ou uma paz punitiva, "de vendeta”, marcada por 

décadas de revanchismo francês e um desejo por reparações aos danos causados pela 

Alemanha a Europa.  

  A historiografia do século XX não deixou dúvidas: prevaleceu a primeira. Afinal, os principais 

tratados que encerraram com a Primeira Guerra Mundial determinaram, como diria Adolf Hitler 

depois, um diktat sobre os alemães, austríacos e os demais
11

. Uma imposição, especialmente 

para a Alemanha, definida no Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919.  

Entre suas principais resoluções, encontram-se:  

 Admissão de culpa e responsabilidade única da Alemanha pela Grande Guerra; 

 Proibição da união entre Alemanha e Áustria (anschluss), determinação também 

presente no Tratado de Saint-Germain;  

 Compromisso de reparações financeiras a definir, provavelmente mais de 20 bilhões 

de dólares; 

 Devolução da Alsácia e da Lorena à França; 

 Cessão de Eupen-Malmedy à Bélgica, de Memel à Lituânia e do distrito de Hultschin à 

Checoslováquia; 

 Entrega da Poznania, Silésia setentrional e Prússia oriental à Polônia restabelecida; 

 Entrega das possessões ultramarinas na China, na África e no Pacífico; 

 Transformação de Danzig em cidade livre. 

 Desmilitarização permanente e ocupação aliada por 15 anos da província do Reno 

                                                             
10

 Margaret MacMillan. Prefácio. Paz em Paris, 1919: a Conferência de Paris e seu mister de encerrar a Grande 

Guerra. RJ: Nova Fronteira, 2004. Página 03.  
11

 A maioria dos trabalhos históricos faz questão de ressaltar o quanto as determinações deste Tratado favoreceram a 

ascensão do nazismo na Alemanha. Além dos evidentes prejuízos econômicos decorrentes das reparações de guerra, 
Versalhes favoreceu o recrudescimento de uma postura revanchista, explorada por homens como Adolf Hitler.  
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 Limitação do Exército Alemão a 100.000 homens, para segurança interna, sem 

tanques, sem artilharia pesada, sem suprimentos de gás, sem navios ou aviões; 

  

A histórica cena em que Georges Clemenceau, com ressentimentos profundos para com a Alemanha, assina o Tratado 
de Versalhes. Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, na França. 28/06/1919. Fonte: Bettmann/Corbis 

 Certamente, além da responsabilidade que recebeu pela guerra, a questão que mais mexeu 

com o “orgulho alemão” foi a perda de seu império – o qual estava ainda em construção e 

expansão – e, consequentemente, de importantes áreas territoriais na Europa, especialmente 

para a Polônia
12

.  

 

Mapa presente na obra: MACMILLAN, Margaret. Paz em Paris, 1919: (...). RJ: Nova Fronteira, 2004. 

                                                             
12

 O revanchismo alemão com a Polônia levou ao estopim da 2º Guerra Mundial, em 01/09/1939.   
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 Mas Versalhes determinou apenas à paz com a Alemanha. Conforme aponta o historiador 

Eric Hobsbawm em Era dos Extremos: “Vários parques e castelos reais nas vizinhanças de 

Paris deram seus nomes a outros tratados: Saint-Germain (1919) com a Áustria; Trianon 

(1920) com a Hungria; Sévres (1920) com a Turquia; Neuilly (1919) com a Bulgária
13

”.   

  Cada um dos países perdedores teve de ceder áreas como forma de resolver, ou tentar 

resolver, queixas territoriais que há anos ameaçavam o equilíbrio europeu. Neste processo 

foram desmembrados impérios tradicionais, abrindo-se espaço para a afirmação de novos 

Estados, que nasceram fracos e divididos. Por mais que as potências vitoriosas tentassem 

atender a este ou àquele interesse nacional, segundo o Tratado das Minorias (veja a nota 
14

) e 

outras ações que visavam reconhecer a autodeterminação, muitos povos continuaram 

oprimidos ou insatisfeitos dentro dos novos países.  Como certa vez disse a cientista política 

Hannah Arendt:  

 

(Os tratados assinados ao fim da Primeira Guerra) "aglutinaram vários povos num só Estado, 

outorgaram a alguns o status de 'povos estatais' e lhes confiaram o governo, supuseram 

silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos (como os eslovacos na 

Tchecoslováquia ou os croatas e eslovenos na Iugoslávia) chegassem a ser parceiros no 

governo, o que naturalmente não aconteceu e, com igual arbitrariedade, criaram com os povos 

que sobraram um terceiro grupo de nacionalidades chamadas minorias, acrescentando assim 

aos muitos encargos dos novos Estados o problema de observar regulamentos especiais, 

impostos de fora, para uma parte de sua população. Como resultado, os povos não agraciados 

com Estados, fossem “minorias nacionais” ou “nacionalidades”, consideraram os Tratados um 

jogo arbitrário que dava poder a uns, colocando em servidão os outros. Os Estados recém-

criados, por sua vez, que haviam recebido a independência com a promessa de plena 

soberania nacional, acatada em igualdade de condições com as nações ocidentais, olhavam os 

Tratados das Minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de discriminação”.  

Fonte: Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo.  (Considere também o anexo 4.2)  

Um exemplo destas disputas ocorreu com a desintegração do Império Austro-Húngaro, a 

partir das rendições de 1918. Pelo Tratado de Saint-Germain-en-Laye, assinado em 

setembro de 1919, os austríacos tornavam-se obrigados a reconhecerem a soberania da 

Hungria, da Polônia, da Checoslováquia e do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos 

(futura Iugoslávia). Além disto, cederam territórios para a Itália (por exemplo, o porto de 

Trieste, parte da Península da Ístria, o Trentino) 
15

.  

                                                             
13

 A Era da Guerra Total. HOBSBAWM, Eric, Era dos Extremos: o breve século XX. 1914-1991. SP: Companhia das 

Letras, 1995. P.38.  
14

 As delegações presentes na Conferência de Paris se preocuparam com a situação das minorias étnicas que 

continuariam integrando países que não eram de sua escolha, haja vista que era impossível criar Estados para todos. 
Sendo assim, recorreram a um instrumento que já possuíam alguma tradição na diplomacia europeia: o 
reconhecimento às minorias de direitos e liberdades dentro dos Estados multiétnicos. Ver Anexo 4.2  
15

 Parte dos italianos queixou-se das concessões territoriais da guerra, surgindo o discurso de uma possível “vitória 

mutilada”, feito pelos setores mais radicais do irredentismo. Os nacionalistas italianos queriam mais territórios nas 
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A Hungria, por sua vez, foi levada a assinar um tratado próprio no Palácio Petit Trianon, parte 

do complexo de Versalhes, em junho de 1920. Neste caso, os húngaros perderam 

aproximadamente 2/3 de seu território, cedendo áreas para a Romênia (Transilvânia), a 

Checoslováquia, a futura Iugoslávia e a própria Áustria. Veja estas mudanças nos mapas abaixo: 

 

 

 

 

Mapas 01 e 02. Dissolução do Império Austro-Húngaro e da Hungria após 1918. Note no segundo mapa os territórios que foram 

tomados da Hungria e as respectivas datas.  

 
Mapa 03 (ao lado). 

Território separado da Bulgária após o Tratado de Neuilly-sur-Seine 

Território anexado a Bulgária depois do Tratado de Neuilly-sur-Seine 

 
No caso do Reino da Bulgária, que também havia 

lutado na guerra ao lado das Potências Centrais (cuja 

formação original fora a Tríplice Aliança) e perdera, foi 

assinado no Palácio de Neuilly, em 1919, um tratado. 

De uma forma geral os búlgaros estavam otimistas
16

. 

Se por um lado havia cometido crimes nos Bálcãs 

durante a guerra, especialmente contra os sérvios e 

gregos, por outro foram os primeiros a se renderem em 1918 e tinham admitido o erro cometido 

pelo rei, Ferdinando I
17

, ao lutar com os alemães e austríacos. Talvez eles esperassem a 

condescendência dos Estados Unidos na Conferência de Paz, ou contassem com a fragilidade 

dos seus inimigos nos Bálcãs. Mas isto não aconteceu.  

Por meio do Tratado de Neuilly, os búlgaros tiveram de ceder quatro territórios para a 

Iugoslávia (que ainda não possuía este nome), bem como parte da Trácia para a Grécia e 

                                                                                                                                                                                   
margens do Adriático, assim como colônias na África e no Oriente Médio. Foi o caso, por exemplo, das reivindicações 
pela cidade de Fiume.  
16

 Conforme aponta MacMillan no capítulo específico sobre a Bulgária, na página 158. Os búlgaros esperavam 

conseguir uma saída para o Egeu, conquistando a Trácia ao sul, ou uma parte da Macedônia. Fonte: Idem. 
17

 Pode-se escrever simplesmente Fernando I.  
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aceitar que os romenos ficassem com a Dobrudja, ao norte. Em muitas destas áreas os 

búlgaros eram maioria, o que não foi suficiente para um país derrotado, que não participou da 

Conferência de Paz, conseguir reverter a seu favor.  

“A delegação búlgara (...) foi convocada a Paris em julho de 1919, embora seu tratado não 

estivesse pronto. Durante dois tristes meses e meio, ela esperou no hotel, um antigo castelo 

nos subúrbios de Neuilly, sob guarda policial. Os membros da delegação estavam proibidos de 

ir a Paris, sua correspondência era censurada e não podiam receber visitas. Numa queixosa 

carta a Clemenceau, eles reclamaram que a imprensa francesa atacava os búlgaros como 

‘povo bárbaro não merecedor da confiança e da amizade das nações civilizadas’”.  

Quando a minuta do tratado foi apresentada em setembro/1919, a delegação teve muito mais 

do que se queixar. A Bulgária perdeu cerda de 10% de suas terras, inclusive o sul da Dobrudja, 

bem como o que ainda possuía na Trácia Ocidental, juntamente com o acesso ao Mar Egeu. 

(...) Por fim, as forças armadas búlgaras foram drasticamente cortadas; o exército ficou 

reduzido a mera força policial de 20.000 homens. Na ocasião em que os detalhes do tratado 

forma publicados, houve um dia nacional de luto na Bulgária.”  

Fonte: Margaret MacMillan. Paz em Paris
18

 

1.2 O MAPA DO ORIENTE MÉDIO 

 A Primeira Guerra Mundial não foi um conflito mundial apenas porque proporcionou efeitos 

econômicos mundiais, ou porque participaram Estados-Nação de todos os continentes. Há 

mais um fator fundamental, que no fundo se relaciona com os dois primeiros: ela foi uma 

guerra entre impérios, e, como tal, mobilizou populações e recursos não apenas no velho 

continente ou entre países soberanos como os Estados Unidos, o Brasil e a China, mas 

também nos territórios coloniais. Sendo assim, “vieram soldados de todos os cantos do mundo: 

australianos, canadenses, neozelandeses, indianos, terra-novenses, para lutar pelo Império 

Britânico; vietnamitas, marroquinos, argelinos, senegaleses, pela França (...)”
19

, além de povos 

mobilizados no Oriente Médio contra o domínio turco-otomano, desejosos por uma soberania 

que fora negligenciada nos anos posteriores ao conflito.  

  A Grande Guerra proporcionou também alterações geopolíticas de alcance mundial, as quais 

até hoje justificam, por exemplo, os conflitos armados no Oriente Médio, agravados pelas 

disputas por petróleo, água e pelas diferenças religiosas.  

  O mapa do Oriente foi consideravelmente alterado. As vésperas de 1914, boa parte da 

região era dominada pelo Império Turco-Otomano, que desde o século XIX vinha recuando 

territorialmente nos Bálcãs europeus e na África, tentando preservar suas possessões em uma 

longa área que se estendia da Anatólia até a Mesopotâmia, no Oriente. Contra eles se 

colocavam os jovens países balcânicos, como a Sérvia e a Bulgária, ansiosos por expansão de 

suas fronteiras e movidos por um nacionalismo que reivindicava uma grandeza que não 

                                                             
18

 Margaret MacMillan. Parte III. Capítulo 11: Bulgária. In. Paz em Paris, 1919: a Conferência de Paris e seu mister de 

encerrar a Grande Guerra. RJ: Nova Fronteira, 2004. Página 160. 
19

 Margaret MacMillan. Prefácio. P.1. Fonte: Idem. 
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possuíam de fato, além do Império Russo. Este, desde a fracassada Guerra da Criméia 

(1853-1856) tentava ampliar sua influência sobre os territórios no Mar Negro, nos Bálcãs e nos 

estreitos turcos de Bósforo e Dardanelos, almejando um possível acesso aos portos de águas 

quentes do Mediterrâneo.  

   Em 1918, os turcos, que haviam lutado na guerra ao lado das Potências Centrais, estavam à 

beira do colapso. Seus aliados começavam a se render, como foi ocaso da Bulgária em 

setembro; os ingleses (reforçados com soldados de suas áreas coloniais, como a Índia) 

pressionavam no leste e no sul do Oriente Médio, enquanto navios da Entente avançavam pelo 

Mediterrâneo.   

Em 30 de outubro, os delegados otomanos, liderados pelo Ministro de Assuntos Marítimos 

Husseim Rauf Bey, assinaram o Armistício de Mudros, com os ingleses. A guerra estava 

encerrada para eles e logo seu amplo e secular império seria partilhado.  

     

Fonte: LEWIS, Bernard. O Oriente Médio. P.367
20

 

 

Na medida em que o Império Otomano sucumbia, apresentavam-se os mais diversos 

interesses e reivindicações. Os britânicos e franceses logo estenderiam suas respectivas 

influências sobre vastos territórios no Oriente Médio, enquanto nestas áreas muitos líderes 

locais esperavam compensações pelo apoio oferecido contra os turcos. Os gregos 

reivindicavam territórios turcos no Mediterrâneo europeu, como a Trácia. Os armênios, que 

havia sofrido um genocídio de quase 1,5 milhão de pessoas entre 1915-17
21

, reivindicavam um 

Estado soberano, assim como os azerbaijanos e georgianos no Cáucaso e os curdos na 

                                                             
20

 LEWIS, Bernard. O Oriente Médio: do advento do cristianismo aos dias de hoje. RJ: Jorge Zahar, 1996.   
21

 O início do genocídio armênio completa 100 anos em 2015, cheio de polêmicas e interpretações. Para os armênios 

e àqueles Estados que reconheceram o genocídio, foram cerca de um milhão e meio de mortos. Para os turcos, a 
quantidade é bem menor, somando-se também soldados turcos mortos nos combates na região, entre 1915-17.   
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Anatólia.  Mas o jogo de interesses não para por aí, uma vez que tantos árabes como judeus 

possuíam reivindicações próprias, dificultando ainda mais as negociações de paz na região.  

  Antes mesmo de a guerra terminar, as potências da Entente construíram um acordo de 

partilha dos territórios turcos no Oriente, conhecido como Sykes-Picot, de 1916. Segundo 

Margaret MacMillan,  

 

“Durante a guerra, Inglaterra, França e Rússia debateram muito sobre o futuro do Império 

Otomano. Em 1916, os representantes inglês e francês, Sir Mark Sykes e Georges Picot, 

chegaram a um acordo segundo o qual seus dois países dividiriam entre si áreas de língua 

árabe e que, nas partes da língua turca, a França ficaria com uma zona que se estenderia da 

Síria para o norte, até a Cicília (região do sudeste da Ásia Menor, ao longo do Mediterrâneo e 

ao sul dos Montes Taurus). Os russos, que já tinham arrancado a promessa de que anexariam 

Constantinopla e os estreitos, aprovaram o acordo contanto que tivessem as províncias turcas 

adjacentes às suas fronteiras no Cáucaso. A decisão do novo governo bolchevique de fazer a 

paz com as Potências Centrais cancelou efetivamente a parte russa do ajuste. Inglaterra e 

França restaram como as potências importantes do Oriente Médio e, na medida em que o 

conflito armado diminuía de intensidade, a duas iam se envolvendo em suspeitas mútuas”. 

   Fonte: Margaret MacMillan. Paz em Paris.
22 

 

  As decisões tomadas 

secretamente no Acordo de 

Sykes-Picot foram decisivas 

para a configuração do Oriente 

Médio após o conflito. Esta 

configuração frustrou o projeto 

de muitas regiões árabes e 

acabou por se confirmar nos 

tratados com os turcos nos 

anos 20. De uma forma geral, 

os territórios árabes tornaram-

se mandatos da França e da 

Inglaterra, reconhecidos pela 

recém-criada Liga das Nações. 

Os franceses exerceram influência sobre partes da Síria e do Líbano, enquanto os ingleses 

teriam o mandato dos territórios mesopotâmicos (atual Iraque), além da Transjordânia e da 

Palestina (incialmente definida como um território internacional). Durante o mandato britânico 

                                                             
22

 Margaret MacMillan. Parte VII. Capítulo 26: O fim dos Otomanos. In. Paz em Paris, 1919: a Conferência de Paris e 

seu mister de encerrar a Grande Guerra. RJ: Nova Fronteira, 2004. Página 418. 
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(1920-1948) sobre a Palestina, por exemplo, aumentou bastante o retorno dos judeus pelo 

movimento sionista, resultando na criação de Israel em 1948
23

.  

  Mas estas divisões não ocorreram sem divergências entre ingleses e franceses, ambos 

tentando frear o avanço da influência política do outro, por mais que tivessem luta juntos contra 

os alemães, austríacos e turcos.  

  Por fim, sultão turco Mehmed VI (1918-22) foi levado a assinar o Tratado de Sévres, em 

outubro de 1920. Por meio deste, os turcos renunciariam a todos os territórios na Europa, 

exceto as áreas de Istambul (Constantinopla), além de amplas áreas no Oriente (Palestina, a 

Síria, a Mesopotâmia). Além disto, os estreitos de Bósforo e Dardanelos seriam transformados 

em regiões neutras e desmilitarizadas, e os turcos cederiam territórios para os armênios e 

curdos. Veja o mapa a seguir:  

  

 

 

O Tratado de Sévres acabou não prevalecendo. A revolta liderada por Mustafá Kemal 

Atatürk, conhecida como a Guerra de Independência Turca (1919-23), levaria ao cancelamento 

de Sévres e à assinatura de outro acordo, o Tratado de Lausanne, de 1923. A República da 

Turquia foi fundada por Atatürk renunciando a seus territórios árabes no Oriente, mas sem 

ceder os territórios referidos para os curdos e armênios, e com bases um pouco mais 

“favoráveis” aos turcos do que aquelas firmadas pelas potências vitoriosas nos meses 

posteriores a Conferência de Paris.  

 

 

                                                             
23

 Mas estas questões ultrapassam a competência deste comitê, cuja data se estende somente até 1920. 
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1.3 OS 14 PONTOS: “admiráveis, mas abstratos”. 

 

  As punições severas postas aos perdedores na Primeira Guerra não foram as únicas 

propostas no final do conflito. Paralelamente a estas, vale destacar os 14 Pontos do presidente 

norte-americano Woodrow Wilson, apresentados ao Congresso em oito de janeiro de 1918. 

(Veja o documento no anexo 5.1) 

 

  A guerra ainda não havia acabado, mas os futuros vencedores começavam a rascunhar suas 

propostas. No caso de Wilson, a ideia era proporcionar uma paz amistosa, evitando-se os erros 

cometidos pelas posturas revanchistas anteriores ao início dos combates, marcadas por 

acordos secretos, um nacionalismo exaltado e as já bem conhecidas agressões imperialistas.  

Pelos 14 Pontos e seus esforços no processo de paz, o presidente Wilson acabou pleiteado 

com o Nobel da Paz em 1919. Entretanto, a maioria dos catorze pontos foi deixada de lado 

pela comunidade internacional nos anos seguintes. O documento foi inicialmente rejeitado pelo 

Congresso americano e poucas propostas foram aceitas durante a Conferência de Paris.  

  Uma das propostas aceitas foi a criação da Sociedade das Nações
24

, organização cuja 

finalidade era servir de fórum para a resolução das ameaças a paz e a segurança 

internacionais. A SDN foi definida em abril de 1919, durante os encontros do Conselho 

Supremo da Conferência de Paris, sendo incluída no Tratado de Versalhes. Sua primeira 

reunião aconteceria apenas em 1920.  

   Os objetivos centrais foram definidos logo no Preâmbulo da carta que fundou a organização:  

 
“(...) considerando que, para desenvolver a cooperação entre as nações e para lhes garantir 

paz e segurança é necessário: aceitar certos compromissos tendentes a evitar a guerra, 

manter publicamente relações internacionais fundadas na justiça e na honra, observar 

rigorosamente as prescrições do direito internacional, reconhecidas de hoje em dia, como regra 

de procedimento efetivo dos governos; fazer imperar a justiça e respeitar escrupulosamente 

todas as obrigações dos tratados nas relações entre os povos organizados, adoptam o 

presente pacto que cria a Sociedade das Nações”. 

Fonte: http://www.dhnet.org.br/abc/onu/onu_humana_global_onu.pdf  

 

Assim como muitos outros pontos definidos por Wilson, a Sociedade das Nações acabou 

fragilizada pelas divergências marcantes das décadas seguintes à Primeira Guerra Mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Também conhecida como Liga das Nações.  

http://www.dhnet.org.br/abc/onu/onu_humana_global_onu.pdf
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1.4 O CUSTO HUMANO DA GUERRA 

 

"'A guerra acabou, você não sabia? ', me diziam na rua. Fiquei surpreso: estávamos em um 

estágio em que achávamos que nunca ia terminar".  

Soldado britânico na Bélgica, após ser surpreendido 
por civis e seus colegas soldados comemorando nas 
ruas após a notícia do armistício, em nov. de 1918.  

 

Para um soldado de trincheira de 1918 a guerra não teria fim. Os combates se estenderiam até 

que todos estivessem mortos e nada mais restasse. Tornou-se bastante comum após os 

combates a produção de livros, das análises acadêmicas a autobiografias, além das 

manifestações artísticas no teatro, na pintura, na música, na literatura, tentando entender ou 

denunciar os efeitos humanos da guerra. Afinal, mais do que a destruição de cidades, ferrovias, 

indústrias e propriedades agrícolas, mais evidentes na Segunda Guerra do que na Primeira, as 

perdas foram humanas: 

 

“Milhões de combatentes morreram naqueles quatro anos: 1.800.000 alemães; 1.700.000 

russos; 1.384.000 franceses; 1.290.000 austro-húngaros; 743.000 ingleses (e outros 192.000 

do Império Britânico) e, descendo ao fim da lista, até o pequeno Montenegro, com 3.000 

baixas. Crianças perderam os pais, esposas seus maridos, as jovens mulheres as chances de 

casamento. E a Europa ficou sem aqueles homens que poderiam ser seus cientistas, seus 

poetas, seus governantes, e sem os filhos que estes poderiam gerar. Porém, este cômputo 

geral de mortes não conta os que ficaram com uma só perda, um só braço, um só olho, 

aqueles cujos pulmões foram para sempre danificados pelo gás venenoso, ou cujos nervos 

jamais se recuperaram”. Fonte: Margaret MacMillan. Paz em Paris
25 

 

John Singer Sargent (1919) retrata a fila de soldados cegos pelo gás mostarda ele testemunhou em uma visita para as 
trincheiras em 1918.  

 

  Não existe um consenso sobre a quantidade de soldados mortos. Com relação aos civis, os 

números são ainda mais imprecisos. Até porque, nos momentos finais da guerra, um surto de 

gripe espanhola se espalhou pelas trincheiras e depois tomou o mundo, matando 

provavelmente mais do que todas as batalhas da guerra juntas.  

                                                             
25

 Margaret MacMillan. Prefácio. Paz em Paris, 1919: a Conferência de Paris e seu mister de encerrar a Grande 

Guerra. RJ: Nova Fronteira, 2004. Página 02. 



19 
 

2. RECOMENDAÇÕES AOS DELEGADOS 

 

  Aproximadamente trinta Estados enviaram representantes para a Conferência de Paris, sendo 

os trabalhos mais importantes conduzidos de janeiro a junho de 1919. Após a assinatura do 

Tratado de Versalhes, em 28 de junho, as reuniões prosseguiram até janeiro de 1920, mas 

apenas com os ministros do exterior e outros diplomatas.  Os grandes personagens saíram de 

cena, como Lloyd George (Inglaterra), Woodrow Wilson (EUA) e Vittorio Orlando (Itália). 

Georges Clemenceau, sendo o Primeiro-Ministro da França, permaneceu em Paris.  

  Mas decisões mais importantes tinham sido tomadas: as linhas gerais do Tratado de 

Versalhes estavam prontas e os demais acordos encontravam-se na fase final de elaboração; a 

Liga das Nações e uma Organização Internacional do Trabalho foram criadas; novos Estados 

surgiam. As nações beligerantes contavam seus mortos e preparavam a reconstrução.  

   Por outro lado, muitos desafios permaneceram em aberto: faltava definir os últimos detalhes 

da “partilha” dos territórios turcos; as fronteiras da Rússia permaneciam em aberto, 

especialmente no Leste Europeu (Finlândia, Ucrânia) e no Cáucaso (Geórgia, Armênia); as 

disputas nos Bálcãs por territórios continuavam e a Itália saiu das reuniões sem ver todos seus 

interesses atendidos. Os nacionalismos e revanchismos não foram completamente sanados e 

assumiam novas roupagens após a guerra. 

 

2.1 PRIMEIRA RECOMENDAÇÃO 

 

   Diante de todos estes impasses que envolveram as deliberações da Conferência de Paris, e 

seus meses subsequentes, é fundamental que os senhores (as) delegados (as) compreendam 

cada particularidade destas divergências territoriais que marcaram o fim da Primeira Guerra 

Mundial. Isto se justifica porque, durante as sessões do comitê, as delegações presentes 

deverão deliberar sobre as alterações no mapa europeu e do oriente.   

   Para que este trabalho seja feito, não basta um conhecimento superficial sobre as causas da 

guerra ou suas principais batalhas. É necessário que as delegações dominem as 

particularidades territoriais envolvidas, os respectivos interesses políticos, econômicos e 

culturais. Estes interesses precisam ficar evidentes, sob pena de terminarem marginalizados 

durante os debates.   

  Sendo assim, a primeira recomendação aos delegados é o conhecimento amplo de seus 

próprios interesses, do que lhes diz respeito ou não no mapa político europeu e do oriente. 

Basicamente, os senhores(as) terão por desafio alterar os mapas abaixo, cujas linhas 

territoriais, em grande medida, ainda correspondem à geopolítica anterior a guerra: 

 

Mapa 01: Europa em 1914. As linhas territoriais são anteriores à guerra e precisam ser alteradas na Conferência. 

Mapa 02: Oriente Médio com as delimitações anteriores à guerra (do Império Turco) e as linhas de uma configuração 

mais atual. A intenção aqui é facilitar o trabalho das delegações, visto a complexidade das linhas originais do Oriente. 
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2.2 SEGUNDA RECOMENDAÇÃO 

 
   Em uma Conferência tão ampla e cheia de adversidades como a que será modelada neste 

comitê, é de suma importância forjar alianças, construir objetivos comuns, fortalecendo o peso 

das reivindicações desta ou daquela delegação. Historicamente, o Conselho Supremo 

(Inglaterra, França, Estados Unidos e, em menor escala, a Itália) tiveram uma liderança 

inconteste na Conferência. Mas este peso poderá ser revertido no decorrer das sessões deste 

comitê. Tudo depende da capacidade de articulação das grandes potências e das menores.  

Sendo assim, recomenda-se uma pesquisa sobre os interesses históricos de cada delegação.    

Afinal, o Estado que você representa possui interesses direitos em alguma questão territorial 

tratada no comitê? Qual delegação possui problemas internos e interesses semelhantes? 

Quais defendem interesses divergentes a sua delegação?   

    

  Durante as sessões do comitê modelado na VIII SIMUNA, neste ano de 2015, a Conferência 

de Paz de Paris será representada por um número menor de países do que aqueles que 

participaram historicamente. Alguns personagens não foram contemplados; outros, que não 

participaram porque do foram derrotados na guerra (Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e o 

Império Turco) foram desta fez convidados a apresentares suas razões, mas sem poder de 

voto nas questões fundamentais. Neste caso o objetivo é favorecer a dinâmica do comitê, 

permitindo um debate mais amplo e diversificado do que aquele que aconteceu de fato.   

 

  Em síntese, as delegações representadas serão as seguintes:   

 

Estados Unidos da América (Woodrow Wilson); Reino Unido (David Lloyd George); França 

(Georges Clemenceau); Itália (Vittorio Emanuele Orlando) *.  

para o curso de RI da PUC Goiás

http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Lloyd_George
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* Os quatro líderes prepararam as principais questões da Conferência, dentro do Conselho Supremo. Por vezes 
aceitaram também a participação de delegados do Japão.   

 
Japão 
Bélgica 
Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos (Iugoslávia)  

Romênia 
Tchecoslováquia (Checoslováquia)  

Portugal 
Grécia 
Polônia 
Austrália (Representando os Domínios do Império Britânico no Oriente) 

Canadá   (Representando os domínios do Império Britânico no Ocidente) 

Brasil 
China  
 
Alemanha; Áustria; Hungria; Império Turco-Otomano; Bulgária *.  
 

* As cinco delegações não foram convidadas para a Conferência de Pariz de 1919-20, mas desta vez estarão 

representadas. Durante as sessões elas poderão se posicionar, visando um processo de paz mais favorável, menos 

punitivo. No entanto, nos momentos de votação das questões fundamentais, no final da Conferência, tais delegações 

não poderão votar.   

 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha CICV * 

* Organização convidada para dinamizar os debates e apresentar as preocupações humanitárias. Participou da guerra, 

mas não da Conferência de Paz. Nos momentos finais das sessões o comitê, nas questões fundamentais, a Cruz 

Vermelha não poderá votar.  

 

2.3 OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

 
Todas as considerações feitas até agora procuraram apresentar o comitê do ponto de vista 

histórico (analisando as questões principais envolvidas nas negociações de paz) e delimitar um 

problema, que precisa de solução. Assim sendo, possibilitaram apenas um conhecimento inicial 

da temática, assim como procuraram lançar as bases para que os senhores delegados (as) 

possam aprofundar nos estudos e pensar em propostas. Lembrem que o Guia de Estudos é 

apenas um ponto de partida. Para um bom desempenho é recomendável que cada delegação 

procure saber mais sobre a Conferência de Paris e a Primeira Guerra Mundial, sem 

desrespeitar a política externa do Estado representado.  

Além das questões postas acima, recomenda-se também que: 

 Elabore seu DPO (DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL) de forma objetiva, sem extensões 

desnecessárias sobre a história do país ou informações geográficas. O mais relevante é o 

posicionamento de sua delegação quanto ao problema e possíveis propostas de solução. 

 Durante os debates, tenha o máximo possível de clareza e objetividade em suas 

argumentações, observando as regras de decoro e a seriedade do problema e ser tratado. 

 

 Não fuga do tema central: a reestruturação do mapa europeu e do Oriente. Trate de temas 

relacionados apenas como força de reforçar seu posicionamento dentro do comitê. 
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 Note que em 2014 o início da Primeira Guerra Mundial completou 100 Anos. Desta forma, 

está disponível na rede um material muito amplo e diverso sobre o conflito: reportagens 

das principais agências de comunicação, trabalhos acadêmicos, balanços estatísticos, 

museus virtuais, relatos de memória, entre outros. Muita coisa está em inglês, mas é 

possível traduzir, ou entender o básico. Não se furte a pesquisa. 

 

 Conheça o máximo possível sobre o tema. (Se possível, construa um dossiê com informações 

pertinentes aos debates. Registre propostas, dados estatísticos, documentos que possam reforçar sua 

argumentação, sugestões de documentos de trabalho, entre outros).  

 

 Elabore propostas para o problema. NÃO deixe para fazê-lo apenas com o comitê em 

andamento.  

 

 Por fim, lembre-se: não é o país que determina o desempenho dos seus delegados, mas 

são os delegados que, com sua competência, desenvoltura, interesse e preparo 

acadêmico que determinarão o desempenho de cada Estado.  

 

2.4 UMA ÚLTIMA RECOMENDAÇÃO 

Para melhor organizar os trabalhos da Conferência, cuja agenda foi ampla e debatida durante 

meses em encontros informais ou no pleito geral, recomenda-se aos delegados que elaborem 

na primeira sessão uma agenda de trabalho, com as principais questões que serão debatidas.  

Esta agenda visa facilitar a condução das demais sessões, evitando-se divagações 

desnecessárias e atraso na resolução das questões centrais.  

Entre as questões centrais do comitê que precisam ser consideradas, encontram-se: 

1. Reparações e indenizações. Neste caso, trata-se das reparações da Alemanha e das 

demais delegações perdedoras na guerra quanto aos danos causados em terra, mar e ar, além 

dos prejuízos econômicos e materiais.  

2. Fronteiras, colônias e novos Estados. Outra questão fundamental, presente no centro da 

temática do próprio comitê: a reconstrução do mapa político europeu e do oriente. Neste caso, 

as delegações presentes deverão considerar o desmembramento dos Impérios derrotados: 

quais territórios serão perdidos? Quais Estados novos serão criados? Para aqueles que 

surgiram antes da Conferência (tais como a Checoslováquia, Polônia, Hungria, a Iugoslávia*), 

quais fronteiras serão delimitadas?  

Deve-se considerar também as alterações nas áreas coloniais da Alemanha e do Império 

Turco-Otomano. Eles perderão todas as suas colônias? O que fazer com os territórios árabes? 

E os armênios, curdos, georgianos, azerbaijanos e outras minorias no Oriente e no Cáucaso? 

Por fim, os delegados deverão considerar que as minorias étnicas dentro dos Estados 

Europeus precisam ser reconhecidas minimamente, mesmo que permanecam dentro de 



23 
 

Estados maiores. Quais as disposições dos Tratados das Minorias? Estas disposições serão 

limitadas ao Leste Europeu? Ou serão aplicadas a todos?  

As alterações desta agenda serão demonstradas e deliberadas no mapa presente na sala. 

Considerar as fronteiras da Amanha, Áustria, Hungria, no Adriático e no Mediterrâneo, e, é claro, no 

Oriente Médio e até no extremo Oriente, caso necessário.  

3. Sociedade das Nações.  A proposta da SDN foi uma das principais bandeiras presentes 

nos encontros de janeiro e junho de 1919. O passo inicial foi dado pelo Presidente dos Estados 

Unidos Woodrow Wilson, em janeiro de 1918. Desta forma, os delegados poderão considerar 

em seus debates a formação da organização, com o objetivo de preservar a estabilidade 

política internacional.  

4. Condições militares e navais. Um dos fatores relacionados com a guerra, seja ao seu 

início, seja ao seu prolomagamento, fora a corrida armamentista anterior ao conflito. A 

Alemanha se destacou nesta questão. Neste caso, os vencedores e demais presentes poderão 

deliberar acerca de cláusulas para limitação, confisco e até destruição dos armamentos 

alemães.  

5. Populações civis e os feridos. Apesar de não ter sido o foco da Conferência de Paris, as 

delegações presentes poderão, neste caso, considerar tais questões.  

 

2.5 DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL (DPO) 

 
O DPO visa apresentar o posicionamento de cada delegação acerca do tema do comitê. 

Deste modo, os demais delegados podem ter uma síntese da posição de cada país, definindo 

estratégias, alianças, divergências e propostas.  

O DPO tem um tamanho pré-determinado, geralmente não é maior do que uma página, e 

precisa ser claro e objetivo, sem fugir da temática proposta. Além disto, o documento deverá 

ser redigido em linguagem formal.  

Sendo assim, evite durante a construção do texto extensões desnecessárias sobre a história 

do país ou informações geográficas, bem como as opiniões pessoais. O fundamental é o 

posicionamento de sua delegação quanto ao problema e possíveis propostas de solução, 

tomando o devido cuidado para não contradizer a política externa do país representado. 

Lembre-se: seu DPO estará disponível para a consulta dos demais delegados.   

Observe outras recomendações abaixo acerca da elaboração de um bom Documento de 

Posição Oficial, presente no site da SINUS - a Simulação das Nações Unidas para 

Secundaristas, organizada pela UNB:  

 
“Alguns padrões devem ser seguidos na sua elaboração. O uso do brasão do país ou do seu 

Ministério de Relações Exteriores deve vir no cabeçalho do documento, e não a sua bandeira. 
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É importante que se mencione o comitê ao qual o documento é destinado, assim como o nome 

do delegado. Este documento não deve ser maior do que uma página. Em se tratando 

do conteúdo do texto, é necessário inicialmente determinar a política externa geral do país – 

como ele age e define suas relações com os outros países. Após esse ponto, deve-se abordar 

o próprio tópico do comitê. Aqui, fale sobre a importância do tópico para seu país, quais ações 

têm sido tomadas pelo seu governo referentes à questão e como ela é vista por você na função 

de representante. 

Finalmente, estabeleça quais as soluções propostas por você e por seu país para a temática 

em questão. Para determinar quais as soluções propostas, é interessante, por exemplo, buscar 

discursos realizados por representantes de seu país na Assembleia Geral, no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas ou em outros órgãos das Nações Unidas. Esta é a parte mais 

importante do seu documento de posição.” 

Dicas de Estudo e Pesquisa. Fonte: SINUS 2015 http://sinus.org.br/2015/dicas-de-estudo-e-pesquisa-2/  
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4. ANEXOS 

 

4.1 OS CATORZE PONTOS DO PRESIDENTE WILSON 

 

1- Convenções de paz, preparadas “às claras”, após as quais não haverá mais acordos 

particulares e secretos; (…) a democracia agirá sempre francamente e à vista de todos. 

 

2- Liberdade absoluta de navegação nos mares, fora das águas territoriais, tanto em tempo 

de paz como em tempo de guerra, exceto quando os mares podem ser fechados no todo ou 

em parte, por uma ação internacional para a execução de convênios internacionais 

 

3- Supressão de todas as barreiras económicas e estabelecimento de condições comerciais 

iguais para todas as nações que consentiram com a paz e a associação das mesmas para sua 

manutenção.  

 

4- Troca de garantias suficientes de que os armamentos serão reduzidos ao mínimo compatível 

com a segurança interna. 

 

5- Um livre e absolutamente imparcial ajuste de todas as reivindicações coloniais, com base 

em uma estrita observação do princípio de que na determinação de todas essas questões de 

soberania dos interesses das populações em causa deve ter o mesmo peso com as 

reivindicações justas do governo cujo título é para ser determinada. (autodeterminação)  

 

6- Evacuação integral do território russo e regulação de todas as questões envolvendo a 

Rússia (…) com a finalidade de dar à Rússia toda a latitude para decidir, em plena 

independência, sobre o seu desenvolvimento político e a sua organização nacional (…)  

 

7- É imprescindível que a Bélgica seja evacuada e restaurada (…). 

 

8- Todo território francês deve ser libertado, as partes invadidas restauradas e o mal feito à 

França pela Prússia, em 1871, na questão da Alsácia-Lorena, que tem perturbado a paz do 

mundo por quase 50 anos, deve ser corrigido, a fim de que paz pode mais uma vez ser seguro, 

no interesse de todos. 

 

9- Deve concretizar-se uma retificação das fronteiras italianas, conformemente os dados 

claramente perceptíveis do princípio das nacionalidades. 

 

10- Os povos da Áustria-Hungria, cujo lugar entre as nações que desejamos ver 

salvaguardada e garantida, deve ser dada a oportunidade mais livre de desenvolvimento 

autônomo. 
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11- A Roménia, a Sérvia e o Montenegro devem ser evacuados; à Sérvia deve ser assegurado 

um livre acesso ao mar (…). 

 

12- Às regiões turcas do atual império otomano devem ser garantidas a soberania e a 

segurança; mas às outras nações atualmente sob domínio turco deve ser garantida uma 

segurança absoluta de existência (…) Os estreitos de Bósforo e Dardanelos devem 

permanecer abertos como passagem livre para os navios e comércio de todas as nações. 

 

13- Deve formar-se um Estado polaco, abrangendo os territórios habitados pelas populações 

indiscutivelmente polacas, às quais se deve garantir um livre acesso ao mar (…). 

 

14- É necessário que uma organização geral das nações seja constituída (…) tendo como 

objetivo assegurar garantias mútuas de independência política e integridade territorial tanto aos 

pequenos como aos grandes estados. 

 

Mensagem ao Congresso, Janeiro de 1918 (adaptado)  

 

 

4.2 Veja abaixo, o comentário sobre os problemas das nacionalidades, dos Estados 

frágeis e das minorias nacionais após a Primeira Guerra Mundial: 

 
(Tais questões poderão ser levadas em conta nas discussões do comitê) 

Simplesmente, com uma Alemanha derrotada, mas não aniquilada, uma Rússia envolta ainda 

na incógnita da guerra civil, os aliados teriam de se certificar que o imenso vácuo de poder 

criado na Europa Oriental seria preenchido por entidades estatais minimamente coesas e 

viáveis, o que pressupunha uma aplicação seletiva do princípio da autodeterminação. Para 

evitar a pulverização da Europa Oriental numa constelação de frágeis unidades políticas, 

outros critérios teriam de ser levados em conta na delimitação de fronteiras – critérios 

geográficos, económicos e estratégicos. Por conseguinte, e esta acabaria por ser uma das 

supremas ironias (ou paradoxos) de Versalhes, os novos estados saídos da Conferência de 

Paz, (Checoslováquia, Polónia, a Iugoslávia) estavam muito longe de possuir a “coesão 

etnográfica” que um acordo estabelecido com base no princípio da autodeterminação nacional 

deixaria adivinhar. Eram, como observou Hobsbawm, tão multinacionais como os impérios, 

verdadeiras ‘prisões de nações’ que pretendiam substituir. A Checoslováquia reclamada pelo 

Comité Nacional Checo (e sancionada em Paris), por exemplo, dificilmente poderia ser 

considerada um Estado binacional: incluía 3 milhões de alemães e minorias substanciais de 

ucranianos, magiares e judeus. No novo Estado da Polônia, somente dois em cada três 

cidadãos poderia ser classificado como um “polaco” do ponto de vista étnico e cultural. A 

Roménia, uma das grandes vencedoras da Conferência de Paz apesar do seu modesto 

contributo para a vitória aliada, adquirira não apenas extensos territórios (Transilvânia, Banat, 

Bessarábia e Bukovina), mas também significativas comunidades húngaras, ucranianas, russas 

e judaicas. No Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, o nome pelo qual a Iugoslávia era 
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então conhecida, mais de 15% da população não pertencia a qualquer um destes grupos. Até a 

muito amputada “Hungria de Trianon” (uma das principais vítimas da “justiça dos vencedores”, 

em Paris) se encontrava longe da homogeneidade étnica, com 11,6% da sua população de 7,6 

milhões registada como “não magiar”. Em suma: dos cerca de 100 milhões de pessoas que 

anteriormente viviam sob a égide dos Hohenzollern (Império Alemão), Romanov (Império 

Russo) e os Habsburgos (Império Austríaco) na Europa central e oriental, perto de 30 (ou seja, 

um terço da população de 13 estados europeus) tornaram-se, após 1919, “minorias nacionais”. 

Artigo Versalhes Redimido? de Pedro Aires Oliveira. In. Revista Nação e Defesa. Nº105, 2003.  

Disponível em  http://www.idn.gov.pt/publicacoes/nacaodefesa/textointegral/NeD105.pdf  
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