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RESUMO 

O presente trabalho busca reunir as informações necessárias para a simulação de uma reunião 

de um órgão da Liga das Nações - o Conselho -, cujas pautas serão a violação do Pacto de 

Locarno por Hitler quando este ordenou a remilitarização da Renânia, e a Guerra Civil 

Espanhola. Ambos os acontecimentos se passaram no ano de 1936, o qual será o ano de 

ambientação para a simulação. O trabalho está dividido em três partes: a primeira expõe sobre 

o órgão a ser simulado - Conselho da Liga das Nações -, seu contexto de criação, sua história, 

suas funções e competências. O primeiro tópico se trata da remilitarização da região da 

Renânia, a qual, pelo Tratado de Locarno, assinado depois da derrota da Alemanha na 

Primeira Guerra Mundial, não devia ter ocupações militares. No segundo tópico, é tratada a 

Guerra Civil Espanhola, juntamente com o contexto histórico interno do país, o qual se 

relaciona fortemente com a situação internacional na qual o mundo se encontrava, com a 

ascensão de regimes totalitários. Sendo assim, foi utilizado o método bibliográfico e dedutivo, 

narrando e analisando criticamente os fatos históricos necessários com o objetivo de ser 

possível criar uma ampla noção acerca dos temas e, eventualmente, haver uma discussão 

embasada sobre eles. 

 

Palavras-chave: Liga das Nações. Remilitarização da Renânia. Guerra Civil Espanhola. 

1936. Conselho da Liga das Nações. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sendo constituído em sua matriz originária por 2 (dois) tópicos de profunda 

relevância na conjuntura do Direito Internacional, o Conselho da Liga das Nações (CLN) se 

caracteriza por ser um comitê de natureza histórica cujas barreiras rompem o contexto no qual 

estão inseridas, passando, por conseguinte, a produzir consequências que mudaram o rumo de 

toda a história da humanidade dali em diante. É importante destacar que, por razões históricas, 

as informações tratadas neste Guia de Estudos considerarão o ano de 1936 como o atual, 

visando uma maior imersão dos delegados nesse contexto. 

A discussão será realizada por intermédio do debate de dois tópicos, quais sejam, 

“Tópico A - a remilitarização da Renânia” e o “Tópico B - a Guerra Civil Espanhola”. Dessa 

forma, é importante relembrar que as discussões deverão se espelhar no momento histórico 

vivido, isto é, espera-se que as relações diplomáticas sejam pautadas na manutenção da paz 

mundial para o período retratado. As discussões que se darão são de fundamental importância 

para o Conselho da Liga das Nações, seus membros e as nações que representam. 

Devido a consequências desastrosas geradas pela Primeira Guerra Mundial, foi 

criada em 1920 a Liga das Nações como um dos objetivos da Conferência de Paz de Paris, 

visando manter a paz estabelecida pelo Tratado de Versalhes e impedir a recorrência da 

guerra. Sendo assim, esse organismo se tornou importante ferramenta internacional para 

resolução pacífica de conflitos entre diferentes países.1 

Contudo, apesar da criação desse órgão, não se impediu o surgimento de expressões 

nacionalistas e autoritárias na Europa, ou seja, expressões que alegam que um povo específico 

é melhor que os demais; e que essas ecoassem pelo continente como a tentativa de fortalecer 

nações e proporcionar o crescimento econômico e armamentista, sobretudo na Itália e na 

Alemanha, ambas culpabilizadas pelo conflito bélico graças às imposições contidas no 

Tratado de Versalhes.2 

Some-se a isto o iminente desejo de recuperação de importantes territórios perdidos 

pelas demais nações e as ameaças entre as fronteiras, ecoando medo e pavor em um 

continente mergulhado na miséria, sobretudo, humana.  

                                                
1 TAMS, Christian J. League of Nations. Disponível em: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e519. Acesso em 12 mar. 

2019. 
2 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. The Origins of World War II, 1929-1939. Disponível em: 

http://www.britannica.com/topic/20th-century-international-relations-2085155/A-fragile-stability-1922-29. 

Acesso em 21: abr. 2019. 
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Assim, o Tratado, ao culpabilizar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, impôs 

uma série de sanções para puni-la por sua derrota, o que levou a República de Weimar em 

1925 a se sujeitar à ocupação da Renânia por tropas estrangeiras. Em contrapartida a tal 

ocupação, foi-lhe oferecido um lugar na Liga das Nações.3 

Porém, o que parecia um período pacífico no continente logo se transformou em uma 

grande tensão. Em 1935, a França assinou um tratado de assistência mútua com a União 

Soviética, gerando grande insegurança aos planos do líder alemão Adolf Hitler. Por isso, o 

líder nazista cancelou unilateralmente as cláusulas do Tratado de Versalhes, iniciou a sua 

ocupação pelo continente europeu e, em 1936, optou por remilitarizar a Renânia. Apesar de 

esse ato não ter tido tanta significância, ele foi o suficiente para reacender o perigo de um 

novo conflito mundial.4 

Em paralelo, na Espanha, devido às consequências deixadas pela Crise de 1929 e 

mudança do regime governamental espanhol de monarquia para república, iniciou-se uma 

reforma modernizante que garantiria o pluralismo político e partidário, e a liberdade de 

expressão e organização sindical no país. Além disso, a Frente Popular, ligada ao Partido 

Republicano, ganhou as eleições.5 

Contudo, devido a esses acontecimentos os setores conservadores da sociedade 

espanhola, reunidos na Frente Nacionalista, sentiram-se ameaçados e temiam uma revolução 

socialista, gerando um aumento na disseminação do movimento fascista e iniciando a Guerra 

Civil Espanhola.6 

Assim, com interesses divididos e ameaças aumentadas, o Conselho da Liga das 

Nações buscará, por intermédio de discussões políticas, manter a paz entre as nações e 

amenizar os impactos gerados por essas questões. Espera-se, sobretudo, que exista o 

reconhecimento do Conselho como órgão institucional, de cooperação conjunta e cuja atuação 

é de caráter indispensável à conjuntura histórica do período. 

 

 

 

 

                                                
3 Idem. 
4 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. The Origins of World War II, 1929-1939. Disponível em: 

http://www.britannica.com/topic/20th-century-international-relations-2085155/A-fragile-stability-1922-29. 

Acesso em 21 abr. 2019. 
5 DAILEY, Andy; LAWLEY, Lyth. Access to history: Spanish Civil War 1936-9. Disponível em: 

https://limun.org.uk/FCKfiles/File/Spanish_Civil_War_Source_3.pdf. Acesso em 14 mar. 2019. 
6 Idem. 
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2 A LIGA DAS NAÇÕES 

A partir deste momento, iremos expor a respeito da Liga das Nações em si, abordando 

o seu panorama histórico e a parte institucional referente ao Conselho, bem como abordar os 

principais aspectos referentes à Liga das Nações.  

 

2.1 UM PANORAMA HISTÓRICO  

A expressão “Liga das Nações” ou “Sociedade das Nações” refere-se, sobretudo, a 

um organismo cuja importância se baseia no fato de ser um importante fórum de discussões 

acerca da resolução pacífica de conflitos. Assim, compreender a sua formação consiste em 

realizar uma análise panorâmica a respeito da Primeira Grande Guerra Mundial em si. 

Ocorrida entre 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial foi a responsável não apenas 

por “dar as boas-vindas” ao século XX. Bem mais que isso, a Primeira Guerra Mundial 

representou a eclosão de uma série de conflitos cujos protagonistas representam as grandes 

potências dominantes do globo atinentes àquele período.7 

Com relação às causas que levaram ao início do conflito bélico, sabe-se que essas 

representam uma série de motivos, os quais, quando somados, geram frutos de enormes 

interesses. Conforme é sabido, a guerra que marcou os primeiros anos do novo século 

apresenta as suas origens no final do século XIX, período esse marcado pelo capitalismo 

industrial somado ao neoimperialismo.8 

O imperialismo é uma conceituação histórica, datada do século XX, que pode ser 

definido como uma série de ideais políticos exercidos por um Estado-Nação, o qual, devido 

ao fato de já se encontrar consolidado, busca expandir e efetivar políticas de dominação 

cultural, territorial e econômica para as regiões geográficas posteriores às suas fronteiras 

territoriais. 

O surgimento da política neoimperialista entre as nações tem forte relação com a 

grande expansão econômica gerada pela Segunda Revolução Industrial, ocorrida durante a 

segunda metade do século XIX. Nessa nova etapa de desenvolvimento econômico, o emprego 

da energia elétrica, o uso do motor a explosão, os corantes sintéticos, o largo uso do aço e do 

alumínio nas produções industriais, a invenção do telégrafo e a construção de grandes estradas 

                                                
7HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991 Tradução Marcos Santarrita. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
8 Idem. 



 

 

 11 

estimularam rapidamente a formação de novos mercados consumidores e o aumento do ritmo 

de produção industrial.9 

Com relação à expansão geográfica em busca de novos territórios, cita-se a 

importante conquista do continente asiático. A respeito dela, pode-se afirmar que a sua 

ocorrência se deu aos poucos, isto é, paulatinamente. Inicialmente, a investida no continente 

asiático ocorreu com os portugueses, ainda durante o período das Grandes Navegações, nos 

séculos XV e XVI. Os portugueses tinham possessões em localidades como Goa, Macau e 

Nagazaki. O comércio, entretanto, restringia-se basicamente pelo comércio das especiarias.10 

Durante o século XIX, por sua vez, outros países passaram a se jogar aos mares em 

busca de novas relações com o continente asiático. Dentre esses, a Inglaterra foi a que mais se 

destacou, sobretudo com o comércio com a Índia. Os holandeses também desfrutaram da 

antiga exploração das Índias Orientais e os portugueses tiravam lucro do restante do antigo 

império. Vieram, ainda, então os franceses que se expandiram pela África e pela Ásia. 

A Ásia não era formada por tribos primitivas, as comunidades desse continente 

logravam uma longa história de grandeza e cultura desenvolvida. Tal fato dificultou 

sobremaneira a intervenção dos europeus nos novos territórios, mas é preciso lembrar que o 

poderio das potências europeias era muito avançado, além de enriquecido, o que acabava, 

quase sempre, determinando a vitória para os europeus. A Tailândia foi a única região a 

manter sua independência na Ásia, mesmo sofrendo fortes ameaças dos franceses e dos 

ingleses. Mais de metade da Ásia pertencia a outra nação.11 

Vieram ainda as investidas dos Estados Unidos e da Alemanha no continente 

asiático. Ambos promoveram conquistas espalhadas pelas diversas ilhas do Oceano Pacífico, 

estabelecendo pontos estratégicos, militarmente e para o comércio marítimo. 

Em 1884, teve início a intitulada Conferência de Berlim, que reuniu representantes 

de potências europeias para promover a "partilha amigável" do continente africano. As 

maiores beneficiadas com a partilha foram a França e a Inglaterra, com maior número de 

colônias em áreas economicamente mais interessantes. A Conferência de Berlim não contou 

com participação de nenhum representante africano, a partilha foi feita sem qualquer consulta 

                                                
9 Idem. 
10 HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. Tradução Marcos Santarrita. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
11 Idem. 
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ou uma participação dos povos que seriam atingidos pelas decisões, sem levar em conta os 

aspectos culturais e étnicos de cada povo.12 

Superadas as principais exposições introdutórias a respeito do imperialismo, a análise 

passará agora a ser feita a respeito de um outro fator motivador para a eclosão do conflito 

bélico, qual seja, o nacionalismo. 

O nacionalismo, surgido no século XIX, proliferou-se rapidamente por muitos povos 

na Europa do final do século XIX e início do século XX. Embasados em histórias, grandes 

personagens, mitos e discursos políticos, vários povos europeus que se encontravam divididos 

em diversos estados ocupados, dominados por outros povos acabaram por avivar um 

sentimento de pertencimento nacional que deu início a uma série de problemas políticos e 

militares na Europa. 

Dentre os povos do continente europeu que enfrentavam essa problemática, cita-se 

um dos exemplos mais comentados e conhecidos como principal propulsor da guerra, qual 

seja, o caso da Sérvia.  

De forte tradição católica ortodoxa, a Sérvia não existia enquanto Estado 

independente, estando subordinada ao Império Austro-Húngaro. Em 28 de junho de 1914, o 

Arquiduque Francisco Ferdinando, sobrinho do Imperador Francisco José I e herdeiro do 

trono do Império Austro-Húngaro e sua esposa, Sofia, foram assassinados em Sarajevo. A 

conspiração envolveu Gavrilo Princip, um estudante sérvio que fazia parte de um grupo de 

quinze assaltantes que formavam o grupo Bósnia Jovem, que atuava em conjunto com o grupo 

ultranacionalista Mão Negra. Mas a causa não foi a morte de Francisco Fernando, sendo essa 

apenas a "gota d’água" para a eclosão do grande conflito a nível mundial. 

Outro fator que contribuiu sobremaneira para a Guerra foram as rivalidades entre as 

potências europeias no fim do século XIX e começo do século XX. Nesse sentido, cabe 

destacar algumas importantes disputas territoriais, as quais serão demonstradas a seguir.  

 Inicialmente, registra-se que a Inglaterra dominava a Europa há tempos e controlava 

o comércio marítimo no continente até o século XIX. No entanto, a partir da unificação alemã 

em 1871, os ingleses ganharam um rival de peso tanto no comércio marítimo quanto no 

domínio militar. A Marinha de Guerra alemã passa a rivalizar com a marinha real inglesa em 

todos os níveis.13 

                                                
12 HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-199. Tradução Marcos Santarrita. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
13 RÉMOND, R. Introdução à História do Nosso Tempo: Do Antigo Regime aos Nossos Dias. Lisboa 

Gradiva, 3 ed. Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/139339437/Introducao-a-historia-do-nosso-tempo. 

Acesso em 16 mar. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofia,_duquesa_de_Hohenberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o_Negra
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Os alemães passaram a ter também uma forte disputa com os franceses pelo domínio 

da Europa Central. Países vizinhos, Alemanha e França haviam ido à guerra em 1870 pela 

região da Alsácia-Lorena, de população francesa, mas reivindicada pelos alemães, que 

venceram e a anexaram ao seu novo país. Isso gerou um revanchismo que permeará toda a 

primeira metade do século XX.14 

Dessa forma, com o continente dividido em amplos interesses, o conflito foi iniciado 

com a divisão dos países envolvidos em dois grandes blocos, quais sejam: a Tríplice Aliança 

(Alemanha, Áustria e Itália) e a Tríplice Entente (França, Inglaterra e Rússia). Em 28 de julho 

de 1914, o conflito se iniciou com a invasão austro-húngara da Sérvia, seguida pela invasão 

alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha.15 

Depois da marcha alemã até Paris ter levado a um impasse, a Frente Ocidental se 

transformou em uma batalha de atrito estático com uma linha de trincheiras que pouco mudou 

até 1917. Na Frente Oriental, o exército russo lutou com sucesso contra as forças austro-

húngaras, mas foi forçado a recuar da Prússia Oriental e da Polônia pelo exército alemão. 

Frentes de batalha adicionais se abriram depois que o Império Otomano entrou na guerra em 

1914, Itália e Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916.16 

 Depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo da Frente Ocidental, os Aliados 

forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso e as forças dos 

Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha, que teve o seu próprio 

problema com os revolucionários, nesse ponto, concordou com um cessar-fogo em 11 de 

novembro de 1918, episódio mais tarde conhecido como Dia do Armistício. A guerra 

terminou com a vitória dos Aliados.17 

Os eventos nos conflitos locais eram tão tumultuosos quanto nas grandes frentes de 

batalha, tentando os participantes mobilizar a sua mão de obra e recursos econômicos para 

lutar uma guerra total. Até o final da guerra, quatro grandes potências imperiais - os impérios 

Alemão, Russo, Austro-Húngaro e Otomano - deixaram de existir. Os Estados Sucessores dos 

dois primeiros perderam uma grande quantidade de seu território, enquanto os dois últimos 

foram completamente desmontados. O mapa da Europa central foi redesenhado em vários 

novos países menores.18 

                                                
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem 
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Assim sendo, nesse contexto de vitória da Tríplice Entente nos conflitos da primeira 

guerra, diversas sanções foram impostas aos países da Tríplice Aliança, principalmente ao 

Estado Alemão, considerado o principal culpado pelos conflitos. Foram realizadas diversas 

assembleias no palácio de Versalhes, na França, com a participação das grandes potências 

vencedoras da guerra. Tais assembleias eram sempre lideradas pelas delegações da Inglaterra, 

dos Estados Unidos e da França e, a partir delas surge o Tratado de Versalhes, um tratado de 

paz que pôs fim oficialmente à guerra.19 

De forma geral, o tratado determinou que a Alemanha entregasse parte de seu 

território, zonas de exploração mineral, seus domínios coloniais e pagamento de 

indenização. Além disso, o tratado garantia a criação de uma organização com objetivo de 

reunir todas as nações e, através da mediação e arbitragem entre as mesmas, manter a paz e a 

ordem mundial, evitando assim conflitos desastrosos como o da guerra que devastou a 

Europa.20 Abaixo, é possível enxergar a situação do continente europeu antes e depois da 

Primeira Guerra Mundial, respectivamente.  

 

Figura 01 - Mapa político da Europa antes e depois da I Guerra Mundial. 

 
Fonte: SALA DE ESTUDO, 2019.21 

 

Conhecido por Liga das Nações ou da Sociedade das Nações, o organismo foi criado 

em 1919, sendo de extrema importância para a comunidade internacional por objetivar-se a 

                                                
19 HISTORICAL OVERVIEW OF THE LEAGUE OF NATIONS. UNOG – The United Nations Office in 

Geneva. Disponível em: 

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/36BC4F83BD9E4443C1257AF3004FC0AE/%24file/H

istorical_overview_of_the_League_of_Nations.pdf. Acesso em 16 mar. 2019. 
20  Mais informações detalhadas sobre o tratado de Versalhes serão tratadas no tópico 3.1. 
21 SALA DE ESTUDO. Mapa Político da Europa antes e depois da I Guerra Mundial. Disponível em: 

https://salaestudohst9.wordpress.com/2015/03/03/mapa-politico-da-europa-antes-e-depois-da-i-guerra-mundial/. 

Acesso em 16 mar. 2019. 
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resolução pacífica de conflitos entre diferentes países. O Pacto dispunha ainda acerca do 

funcionamento, objetivos e membros do organismo, além de estabelecer diferentes órgãos: a 

Secretaria, a Assembleia e o Conselho. Vale destacar que esse foi o início da cooperação 

internacional técnica; a qual possibilitou a reunião dos Estados membros e posterior 

ratificação de diversas Convenções concernentes à saúde, comunicação e transporte entre 

eles.22 

 

2.2 INSTITUCIONAL 

Ao analisar o Pacto original da Liga das Nações, o qual teve seus 26 artigos 

posteriormente adicionados ao Tratado de Versalhes de 28 de junho de 1919, nota-se que os 

artigos 4° e 5° são responsáveis por dispor acerca do funcionamento do Conselho, afirmando: 

Art.4º. O Conselho compor-se-á de Representantes das Principais Potências aliadas e 

associadas, assim como de Representantes de quatro outros Membros da Sociedade. 

Esses quatro Membros da Sociedade serão designados livremente pela Assembléia e 

nas épocas que lhe agradar escolher. Com aprovação da maioria da Assembléia, o 

Conselho poderá designar outros Membros da Sociedade, cuja representação será de 

então por diante permanente no próprio Conselho. Poderá, com a mesma aprovação, 

aumentar o número dos Membros da Sociedade que serão escolhidos pela 

Assembléia para serem representados no Conselho. 

O Conselho reunir-se-á quando for necessário e ao menos uma vez por ano na sede 

da Sociedade ou no lugar que for designado. 

O Conselho tomará conhecimento de toda questão que entrar na esfera de atividade 

da Sociedade ou que afetar a paz do mundo. 

Todo membro da Sociedade não representado no Conselho será convidado a enviar 

um Representante quando o referido Conselho tiver de conhecer uma questão que o 

interesse particularmente. 

Cada Membro da Sociedade representado no Conselho só disporá de um voto e só 

terá um Representante. 

Art.5º. Salvo disposição contrária do presente Pacto ou das cláusulas do presente 

Tratado, as decisões da Assembléia e do Conselho serão tomadas pela unanimidade 

dos Membros da Sociedade representados na reunião. 

Todas as questões do processo que se aventarem nas reuniões da Assembléia ou do 

Conselho, incluída a designação das Comissões encarregadas de inquéritos sobre 

pontos particulares, serão reguladas pela Assembléia ou pelo Conselho e decididas 

pela maioria dos membros da Sociedade representados na reunião. 

A primeira reunião da Assembléia e a primeira reunião do Conselho serão 

convocadas pelo Presidente dos Estados Unidos da América.23 

  

De acordo com o art. 4° do Pacto da Liga, esta seria competente para lidar com 

qualquer questão dentro de sua esfera de ação, ou a afetar a paz mundial. Inserido em seu 

sistema, este era o órgão representativo menor e originalmente designado para ser um espaço 

onde as grandes potências poderiam cooperar em matérias de paz e segurança. Os 

                                                
22 LIGA DAS NAÇÕES. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. 

Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/LIGA%20DAS%20NA%C3%87%C3%95ES.pdf. Acesso em 16 mar. 2019. 
23 LIGA DAS NAÇÕES. Pacto da Liga das Nações. Disponível em https://tinyurl.com/jfevq3v. Acesso em 11 

mar. 2019. 
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planejamentos iniciais teriam idealizado um organismo ad hoc, isto é, em caráter temporário e 

apenas para fins específicos, com países que se encontrariam para lidar com questões 

pontuais.  

Na sua forma posterior, o Pacto também estabeleceu que os membros deveriam se 

encontrar em Genebra (ou outro lugar previamente acordado); devendo haver a unanimidade 

nas decisões substanciais tomadas, salvo algumas situações (nota-se, portanto, que cada 

membro detinha o poder de veto em matérias substantivas).24 

Qualquer membro da Liga não representado no Conselho tornava-se convidado a 

mandar um representante em quaisquer das reuniões cujos temas o afetasse 

significativamente; havendo um convite similar para os Estados não membros da Liga 25. 

É relevante essa percepção do poder de veto incutido nos membros do Conselho, 

uma vez que esse fazia a distinção entre os membros permanentes e os não-permanentes. Os 

membros permanentes deveriam ser acordados entre os cinco Principais Aliados e Poderes 

Associados (os Estados Unidos da América, o Reino Unido, França, Itália e Japão). Logo, 

esses seriam acrescidos dos quatro membros não permanentes posteriormente selecionados 

pela Assembleia da Liga mediante sua discricionariedade. Todavia, na realidade, estes 

grandes poderes nunca obtiveram uma maioria no Conselho da Liga, uma vez que os EUA 

não assumiram seu lugar, tornando assim quatro membros permanentes e não-permanentes.26  

Nesse sentido, o Conselho posteriormente decidiu ampliar a quantidade de seus 

membros eletivos (sendo isto previsto no art. 4° do Pacto). Isso foi realizado em 1922 e 1926, 

quando o número de membros foi aumentado de seis para nove, respectivamente. A partir de 

1926, a Liga passou a escolher três membros do Conselho por ano, cada um exercendo seu 

papel por três anos; já quanto aos membros permanentes, mediante a ascensão da Alemanha e 

da URSS, esses receberam assentos permanentes.27 

Outros Estados buscaram tornar-se membros permanentes, embora isso tenha se 

demonstrado infrutífero, uma vez que foram renegados: no caso particular do Brasil, isso 

levou a saída do país da Liga. Quando a Alemanha (que parou de mandar seus representantes 

para as reuniões em outubro de 1933)  e o Japão  (esse parou de mandar seus representantes 

                                                
24TAMS, Christian J. League of Nations. Disponível em: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e519. Acesso em 12 mar. 

2019. 
25 Idem.  
26 OXFORD LIBGUIDES. League of Nations: Structure of the League of Nations. Disponível em: 

https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/ln/lnstruc. Acesso em 6 mar. 2019. 
27 LEAGUE OF NATIONS PHOTO ARCHIVE. Overview of photo collections. Disponível em: 

http://www.indiana.edu/~league/photos.htm. Acesso em 11 mar. 2019. 
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para as reuniões em fevereiro de 1933) se retiraram desta, seus lugares foram ocupados por 

membros não permanentes.28 

Enquanto órgão representativo, o Conselho da Liga conseguia se reunir com relativa 

frequência: aproximadamente cinco vezes por ano29. Quanto às suas funções, estas 

compreendem o trabalho dos diversos comitês e comissões. Assim, os arts. 11 ao 17 e 22 do 

Pacto incumbem a ela papel protagonista nos campos da segurança internacional, bem como o 

sistema de mandatos. 

O art. 11 determina que toda guerra ou ameaça que afete diretamente ou não os 

Membros da Sociedade interessaram à Sociedade inteira, e esta deverá tomar as medidas 

apropriadas para salvaguardar eficazmente a paz das Nações. Pode também o Secretário Geral 

convocar imediatamente o Conselho a pedido de qualquer Membro. Além disso, todo 

Membro tem o direito de, a título amigável, chamar a atenção da Assembléia ou do Conselho 

sobre qualquer circunstância a afetar as relações internacionais e que ameace, 

consequentemente, perturbar a paz ou o bom acordo entre as Nações. 

Os Membros da Sociedade acordaram (no art.12 do Pacto) que em caso de litígio, 

esse deverá ser submetido à arbitragem ou ao exame do Conselho. Em nenhum caso deverá se 

recorrer à guerra antes de expirar o prazo de três meses depois da sentença dos árbitros ou do 

parecer do Conselho. A sentença dos árbitros deverá ser dada num prazo razoável e o parecer 

deverá ser lido nos seis meses, a contar da data em que tiver tomado conhecimento da 

divergência. 

Quanto ao tema da arbitragem, o art.13 estabelece que os litígios suscetíveis de uma 

solução arbitral, se não puderem ser resolvidos de modo satisfatório, por via diplomática, 

serão submetidos integralmente à arbitragem. Entre os temas suscetíveis para tal, estão os 

litígios relativos à interpretação de um Tratado, a qualquer ponto de direito internacional, à 

realidade de qualquer fato que, se fosse determinado, constituiria rompimento de um 

compromisso internacional, ou a extensão ou natureza da reparação devida pelo mesmo 

rompimento.    

O tribunal de arbitragem ao qual a causa for submetida será o Tribunal designado 

pelas partes ou previsto nas suas Convenções anteriores; e os Membros da Sociedade 

comprometem-se a executar de boa-fé as sentenças proferidas e a não recorrer à guerra contra 

                                                
28 Idem. 
29 TAMS, Christian J. League of Nations. Disponível em: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e519. Acesso em 12 mar. 

2019. 
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todo Membro que com elas se conformar. Na falta de execução da sentença, o Conselho 

proporá as medidas que devam assegurar seus efeitos.30 

O art.15 faz referência aos litígios capazes de produzir um rompimento, que quando 

não submetidos à arbitragem prevista pelo artigo 13, serão entregues ao Conselho para 

deliberação, mediante concordância dos Membros da Sociedade. Para isto basta que um deles 

avise do litígio o Secretário-Geral, que tomará todas às disposições para um inquérito e um 

exame completos. O Conselho se esforçará em assegurar a resolução do litígio. Se a 

conseguir, publicará, na medida que julgar útil, uma exposição relatando os fatos, as 

explicações que comportam e os termos da resolução.31  

Se o litígio não puder ser resolvido, o art.15 ainda dispõe que o Conselho redigirá e 

publicará um relatório, votado por unanimidade ou por simples maioria de votos, para fazer 

conhecer as circunstâncias da divergência e as soluções que recomendar como mais 

equitativas e melhor apropriadas à espécie. Se o parecer do Conselho for aprovado por 

unanimidade, não entrando no cômputo da mesma unanimidade o voto dos representantes das 

partes, os Membros comprometem-se a não recorrer à guerra contra qualquer Parte que se 

conforme com as conclusões do referido parecer.32  

Todavia, no caso em que o Conselho não consiga fazer aceitar seu parecer por todos 

os membros, salvo os representantes de qualquer parte do litígio, os Membros da Sociedade 

reservam-se o direito de agir como julgarem necessário para a manutenção da ordem e justiça. 

O Conselho poderá, em todos os casos previstos no artigo, levar o litígio perante a Assembleia 

(a qual deverá também tomar conhecimento do litígio a requerimento de uma das Partes).33 

De acordo com o art.16, se um Membro da Sociedade recorrer à guerra, 

contrariamente aos compromissos tomados nos arts. 12, 13 ou 15, será considerado como 

tendo cometido um ato de beligerância contra todos os outros Membros. Estes se 

comprometeram a romper imediatamente com ele todas as relações comerciais ou financeiras, 

a interdizer todas as relações entre seus nacionais e os do Estado que rompeu o Pacto, e a 

fazer cessar todas as comunicações financeiras, comerciais ou pessoais entre os nacionais 

desse Estado e os de qualquer outro Estado, Membro ou não da Sociedade.  

                                                
30 USP. Pacto da Sociedade das Nações - 1919. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3. 

Acesso em 09 mar. 2019. 
31 Idem.  
32 USP. Pacto da Sociedade das Nações - 1919. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3. 

Acesso em 09 mar. 2019.  
33 Idem.  
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Nesse sentido, o Conselho terá o dever de recomendar aos diversos Governos 

interessados os efetivos militares ou navais pelos quais os Membros contribuirão, 

respectivamente, para as forças armadas destinadas a fazer respeitar os compromissos da 

Sociedade.34 

Os Membros da Sociedade convêm, além disso, em prestarem uns aos outros auxílios 

mútuos na aplicação de medidas econômicas e financeiras, afim de reduzir ao mínimo as 

perdas e inconvenientes que dele possam resultar. Ademais, prestarão igualmente apoio 

mútuo para resistir a toda medida especial dirigida contra um deles pelo Estado que romper o 

Pacto. Por fim, tomarão às disposições necessárias para facilitar a passagem através do seu 

território das forças de qualquer Membro da Sociedade que participe de uma ação comum 

para fazer respeitar os compromissos da Sociedade.35 

Poderá ser excluído da Sociedade todo membro que se tiver tornado culpado de 

violação de um dos compromissos resultantes do Pacto. Tal exclusão será pronunciada pelo 

voto de todos os outros membros da Sociedade representados no Conselho.36 

Em caso de litígio entre dois Estados, dos quais um somente seja membro da 

Sociedade ou se nenhum deles fizer parte, o art.17 determina que o Estado ou os Estados 

estranhos à Sociedade serão convidados a se submeterem às obrigações que se impõem aos 

seus membros com o fim de se resolver a pendência, segundo as condições achadas justas 

pelo Conselho. Se o convite for aceito, às disposições dos artigos 12 a 16 serão aplicadas sob 

reserva das modificações julgadas necessárias pelo Conselho. 

Quanto ao sistema de mandatos instituído pelo art. 22, aplica-se às colônias e 

territórios que, em consequência da guerra, cessaram de estar sob a soberania dos Estados que 

precedentemente os governavam. Em todos os casos, o mandatário deverá enviar anualmente 

ao Conselho um relatório acerca dos territórios de que foi encarregado. Uma comissão 

permanente será encarregada de receber e examinar os relatórios anuais dos mandatários e de 

dar ao Conselho sua opinião sobre todas as questões relativas à execução dos mandatos. 

Entretanto, é válido destacar que, a despeito de seus esforços, o trabalho do Conselho 

era extremamente prejudicado pela falta de suporte de suas maiores potências - até 1930, vista 

como importante, mas não exclusivo fórum de discussões internacionais, paz e segurança. Os 

tratados de paz, como o Tratado de Versalhes, excluíram a Liga de lidar com questões tais 

quais a de reparação e débitos de guerra, que seriam decididos fora do escopo dela, pelo 

                                                
34 Idem.  
35 Idem.  
36 Idem.  
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Conselho Supremo, as Comissões de Reparação e a Conferência de Embaixadores. Essa 

última, em particular, ocupou o que seria o papel original do Conselho em alguns casos, como 

o incidente de Corfú37, em 1923, quando foram embaixadores e não a Liga os responsáveis 

por pacificar a situação.  

A partir da metade dos anos 20, a cooperação internacional, especialmente na Europa 

se realizou mediante o sistema Locarno, originado pelos Tratados de Locarno38 de 1925. 

Nesse sentido, percebe-se que o Conselho da Liga foi o que mais sofreu com a falha da 

organização em atrair a participação das grandes potências39. 

 

2.3 O CONSELHO DA LIGA DAS NAÇÕES 

Como supracitado, a Liga era formada por alguns órgãos internos, entre eles o 

Conselho. Ele foi formado inicialmente por 4 membros permanentes - França, Itália, Japão e 

Reino Unido. A Alemanha entrou como membro permanente no ano de 1926, saindo 9 anos 

depois. Além disso, houve a saída do Japão (1933) e a entrada da União Soviética (1935), 

fazendo esta última parte dos membros permanentes do órgão na atualidade (1936). A 

Assembleia elegia, a cada 3 anos, um grupo de mais 10 países para serem membros não 

permanentes do Conselho.40 

De acordo com o Pacto da Liga das Nações, deveria acontecer no mínimo uma 

reunião do Conselho ao ano em sua sede Genebra, ou em local designado pelos membros, e os 

membros se reúnem de acordo com as necessidades. Na prática, acontecem em média cinco 

reuniões por ano, e as decisões nelas tomadas pelos membros são informadas, com a 

                                                
37 Esse incidente se refere ao bombardeio e ocupação da ilha grega de Corfú por tropas italianas em 1923. Isso 

ocorreu pois um general italiano e quatro membros da sua tropa, que estavam a determinar a fronteira entre 

Grécia e Albânia, foram assassinados no lado grego dessa. Seguiu-se um bombardeio provocado pela Itália, no 

qual dezesseis pessoas morreram, dando Mussolini um ultimato e exigindo uma grande indenização. A Grécia 

apelou para a Liga das Nações, que repassou a disputa para o Conselho dos Embaixadores. Esse ordenou que a 

Grécia pagasse cinquenta milhões de liras; e sob pressão da Inglaterra e França, as tropas italianas se retiraram, 

suscitando assim questionamentos acerca da efetividade da Liga das Nações, uma vez que o conflito não foi 

apaziguado por ela, tal qual preconizavam seus membros ao fundá-la.  
38  O sistema Locarno faz referência a uma série de tratados assinados por Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra 

e Itália, os quais garantiam paz mútua na Europa ocidental. Dentre os tratados realizados, figuravam: o acordo de 

garantia mútua de paz entre Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra e Itália; tratados de arbitragem entre 

Alemanha e Bélgica, bem como Alemanha e França; uma nota explicativa dos Aliados para a Alemanha, citando 

o uso de sanções contra Estados que quebrassem os tratados realizados, nos termos do art.16 do Pacto da Liga 

das Nações. Assim, percebe-se que o acordado em Locarno passou a sobrepujar por um período ao que era 

deliberado pela Liga. De 1925 até 1929, predominou na Europa o chamado “Espírito de Locarno”, em alusão ao 

tempo de relativa estabilidade entre as maiores potências, que se sucedeu a assinatura dos tratados.  
39 OXFORD LIBGUIDES. League of Nations: Structure of the League of Nations. Disponível em: 

https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/ln/lnstruc. Acesso em 6 mar. 2019. 
40 LEAGUE OF NATIONS CHRONOLOGY. UNOG – The United Nations Office in Geneva. Disponível em: 

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/3DA94AAFEB9E8E76C1256F340047BB52/$file/sdn_

chronology.pdf. Acesso em 11 mar. 2019. 
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finalidade de dar conhecimento, para a Assembleia da Sociedade das Nações. Nesses 

encontros,  os  países discutem acerca de questões que entram na “esfera de atividades da 

Sociedade” ou que afetam “a paz do mundo,” como está disposto no art. 4º do Pacto.41 

Eram variadas as responsabilidades do Conselho, o qual tratava geralmente de 

questões políticas. Podem-se citar como exemplos situações de disputa entre países que 

possam comprometer a paz entre as nações, ou a punição para um Estado Membro que 

descumpra o acordo do Pacto, incluindo sua possível expulsão, como expõe o art. 16 do 

Pacto. Os países também possuem autoridade para mudar o local de reunião. Além disso, têm 

o dever de considerar qualquer pedido de um Estado Membro, se este sentir alguma ameaça 

para a paz internacional.42 

Nos sucessos do Conselho estão inclusas as resoluções dos conflitos das Ilhas de 

ÅAland, as fronteiras da Albânia, Alta Silésia, Memel, Grécia e Bulgária, entre outros 

conflitos, além do avanço no combate ao tráfico de ópio, escravidão sexual e aliviando a 

situação dos refugiados por meio do passaporte de Nansen, um documento utilizado emitido 

pela Liga e que poderia ser utilizado por refugiados sem nação. Tais sucessos consolidaram o 

legado da Liga estimulando a resolução de conflitos por meio do direito internacional. 

Apesar dos sucessos, a Liga das Nações também pode receber fundamentadas 

críticas, tendo em vista alguns de seus fracassos, como a invasão da França e da Bélgica na 

região de Ruhr Valley, na Alemanha em 1923, pelo motivo da Alemanha não ter pago uma 

das dívidas que adquiriu com sua perda na Primeira Guerra Mundial. Quebrando o Pacto, pois 

não são permitidas invasões militares antes de tentativas pacíficas de resolução, não existiu 

nenhuma punição para os países Membros da Liga, já que era muito difícil de acontecerem 

intervenções a países de maior participação, dando a ela pouca credibilidade.  

Além disso, é necessário ressaltar o fato de as decisões serem tomadas por consenso 

dos Membros. De tal forma, é extremamente dificultada a chegada coletiva a conclusões. Há 

de se considerar também que, ao contrário do que foi idealizado como objetivo do órgão, 

muitos dos países levam em conta nas discussões apenas seus próprios interesses. Portanto, 

conclui-se que a Liga das Nações foi construída acima de uma idealização de cooperação 

entre países, a qual não se visualiza tanto na prática. 
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3 A REMILITARIZAÇÃO DA RENÂNIA 

Neste tópico, será explorado o primeiro assunto a ser discutido. A remilitarização da 

região da Renânia tem forte relação com a ascensão do governo de Hitler na Alemanha, e as 

razões pelas quais isso aconteceu, observando o contexto em que se encontrava a população 

alemã após a Primeira Guerra Mundial. 

 

3.1 CONSEQUÊNCIAS DO TRATADO DE VERSALHES 

Cessados os combates, era necessário construir a paz. Um desafio tão complexo 

como fora a guerra de trincheiras e que por meses dividiu diversas nações. Depois de muitos 

debates, os representantes das nações se reuniram 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.43 

 

Assim sendo, a Conferência de Paris movimentou o mundo e não apenas a Europa, 

cerca de trinta países foram convidados a enviar delegados para participarem das sessões. 

Deste modo, 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.44 

Em 1918 o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, estabeleceu 14 pontos 

como um projeto para a paz mundial que seria usado para as negociações de paz após a 

Primeira Guerra Mundial. Wilson abordou diretamente o que ele percebeu como as causas da 

guerra mundial, pedindo uma redução nos armamentos, a abolição de tratados secretos, 

ajustes nas necessidades coloniais no interesse dos povos nativos e dos colonos, e a liberdade 

dos povos, como podemos ver abaixo os 14 pontos apresentados por ele também apresenta 

propostas que garantiriam a paz mundial no futuro:45 

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

Guerra P. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 
44. Idem. 
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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 de mares fechados completamente ou 

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 de 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 de 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 ao acesso ao mar para a Sérvia; 

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 ser 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.46  
 

Entre janeiro e março de 1919, os chefes de Estado das quatro potências, com seus 

respectivos ministros de relações exteriores e dois representantes do Japão (uma quinta força 

nas negociações), reuniram-se no Conselho dos Dez, preparando os pontos essenciais que 

deveriam ser acordados e apresentados aos perdedores.47 

Assim, cabia aos vitoriosos – exatamente porque os cinco Estados perdedores não 

foram convidados – definirem qual seria o melhor desfecho para um conflito tão longo: uma 
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47 Idem. 
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“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.48 

Dessa forma, foi assinado o Tratado de Versalhes, em 28 de junho de 1919, como 

uma imposição, especialmente para a Alemanha e para os países perdedores, constituído por 

440 artigos divididos em cinco capítulos: O Pacto da Sociedade das Nações; Cláusulas de 

Segurança; Cláusulas Territoriais; Cláusulas Financeiras e Econômicas e Cláusulas 

Diversas.49 

Entre suas principais resoluções, encontram-se as que asseguram o desarmamento da 

Alemanha, estabelecendo quantidade máxima de tropas a serem mantidas, obrigando também 

a extinção do serviço militar obrigatório, como bem resume Mattoso50 o Art. 160 – 

Estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só 

poderia ter 100 mil soldados voluntários. 

Além disso, o país teve sua marinha de guerra suspensa e ficou impedido de possuir 

submarinos, aviação de guerra e naval e artilharia pesada, sendo obrigado a entregar. Mattoso 

ainda profere sobre o Art. 168 – Qualquer fabricação de armamentos deveria ter a aprovação 

dos aliados e o Art. 198 – Determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha 

militar51. Pelas Cláusulas Territoriais, dispuseram sobre a restituição de Eupen e Malmédy à 

Bélgica, Alsácia-Lorena à França e Schleswig à Dinamarca. Impuseram à Alemanha 

“renunciar” a todas as colônias, tendo a França e a Inglaterra como os principais beneficiados: 

Art. 45 –  Como compensação pela destruição das minas de carvão no norte da 

França e como parte do pagamento total das indenizações devidas pela Alemanha 

pelos danos resultantes da guerra, a Alemanha cede a França, em total e absoluta 

posse, com direitos exclusivos de exploração. exploração, sem qualquer desconforto 

e livre de toda dívida e carga de qualquer espécie, minas de carvão localizadas na 

Bacia do Sarre, conforme definido no Art. 48 Determinava que a Alemanha cederia 

o território do Sarre, rico em minas de carvão, por um prazo de quinze anos à 

França; 

Art. 51 – Os territórios cedidos à Alemanha em virtude dos Preliminares da Paz, 

assinados em Versalhes em 26 de fevereiro de 1871 e do Tratado de Frankfurt de 

maio de 1871, são reintegrados à soberania francesa a partir do Armistício de 11 de 

novembro de 1918. As disposições dos Tratados que limitam a fronteira antes de 

1871 serão novamente aplicadas. Estabelecia que a Alsácia e a Lorena voltariam à 

posse dos franceses; 

Art. 102 – As Potências Aliadas e Associadas se comprometem a constituir a cidade 

de Dantzip, juntamente com o território indicado no artigo 100, em uma cidade livre. 

                                                
48 JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial – o confronto do imperialismo. São Paulo: 

Atual, 1992. 
49 NICOLSON, Harold. O Tratado de Versalhes: a paz depois da Primeira Guerra Mundial. São Paulo: 

Globo livros, 2014.  
50 MATTOSO, Kátia M. Queirós. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea. São Paulo: 

Hucitec/Edusp, 1977, p. 166-170. 
51 Idem. 
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Ele será colocado sob a proteção da Liga das Nações;Determinava que a cidade de 

Dantzig era considerada cidade livre e administrada pela Liga das Nações. 

Art.119 – A Alemanha renuncia a favor dos Poderes Aliados e Associados todos os 

seus direitos e títulos sobre suas possessões no exterior.52 

 

Foi acordado que os alemães deveriam ceder parte de sua marinha mercante, 

maquinários, parte de suas cabeças de gado, materiais de construção, produtos químicos e a 

transferir à França a região do Sarre, para eventual exploração das jazidas carboníferas ali 

existentes pelo período de quinze anos, além de realizar a total desmilitarização da Renânia. A 

República de Weimar53 foi obrigada, ainda, a fornecer toneladas de carvão à França, Bélgica e 

Itália pelos dez anos seguintes. 

O Tratado culpa a Alemanha e seus aliados por todos os danos causados em 

decorrência da guerra, confirme o “art. 231 – Os Governos Aliados e Associados declaram e a 

Alemanha reconhece que ela e seus aliados são responsáveis, por prejudicá-los, por todas as 

perdas e todos os danos sofridos pelos Governos Aliados e Associados e seus nacionais como 

resultado da guerra que lhes foi imposta. pela agressão da Alemanha e seus aliados”54. Por ter 

sido responsabilizada pela guerra, a Alemanha deveria pagar, num prazo de 30 anos, o valor 

de 420 bilhões de marcos, valor que foi estipulado pela Comissão de Reparos, nomeada pelos 

Aliados. O valor ultrapassa o sugerido pelos especialistas econômicos da Conferência de 

Versalhes. Ademais, alguns anos se passaram e o valor foi reduzido, mas isso não foi 

suficiente para que a Alemanha superasse a crise enfrentada por toda a década de 1920. 

O Tratado de Versalhes reavivou o sentimento de vingança e nacionalismo nos 

territórios perdedores europeus, principalmente, no território alemão, que, 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. Esses 

problemáticos sentimentos foram um fator principal para a ascensão do fascismo em vários 

países da Europa55. 

 

 

 

                                                
52 TRATADO DE VERSALHES. Archivo Nacional de Honduras. 28 de julho de 1919. 
53 A República de Weimar foi a forma de governo estabelecida na Alemanha após a primeira guerra mundial, 
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3.2 REPÚBLICA DE WEIMAR 

Ao fim da Primeira Guerra Mundial e com a ocorrência da Conferência de Paz de 

Paris em janeiro de 1919 que estipulou por meio do Tratado de Versalhes as condições 

impostas a sobrepujada nação alemã, dentre as quais estavam: a entrega de seus territórios 

coloniais, e também algumas partes do próprio território do país, a desmilitarização da região 

da Renânia, a redução do exército a um limite de 100 mil soldados, o direito de julgar alguns 

“responsáveis pela guerra”, a proibição do Anschluss (Unificação entre Alemanha e Áustria) e 

o estabelecimento de uma multa como reparação pela guerra56.  

O tratado gerou copiosa controvérsia na Alemanha a qual, na época, havia acabado 

de estabelecer uma Assembleia Constituinte na cidade de Weimar, a qual, mediante a 

imposição aprovou o texto juntamente com a constituição em julho de 1919, assim 

estabelecendo a República de Weimar, em um cenário de divisão política.57 

 Após um turbulento período encerrado em 1920 com a eleição que deu o poder ao 

USPD, partido de centro-direita o qual proporcionou uma independência ao exército em 

relação ao Estado por meio de um processo de “despolitização”, transformando-o em uma 

entidade antidemocrática e antirrepublicana permeada por um sentimento nacionalista. Tal 

sentimento havia nascido nos partidos de direita na Alemanha e nas associações paramilitares, 

enquanto diversas pressões internacionais de cumprimento do Tratado, juntamente a 

dificuldades econômicas, tornaram o período de 1920 a 1923 um dos mais conturbados da 

República de Weimar que se sucederia nesta época.  

Nesse período de mais estabilidade e de recuperação econômica que se sucedeu 

quando a Alemanha se torna dependente economicamente dos Estados Unidos, o qual havia 

saído de um intervalo de isolamento político, repleto de capital acumulado para investir e viu 

potencial em uma nação cujo maior problema era a constante instabilidade política.58 

O desenvolvimento resultado do supracitado período atingiu o seu auge entre 1927 e 

1928 quando chegou a ultrapassar os níveis verificados antes da guerra, causando um 

aumento da importância da social democracia, a qual, a partir do momento que passou a 

favorecer a elite industrial começou a ser valorizada novamente, graças ao auxílio do 

investimento Americano. Vindo, porém, acompanhado de uma fragilidade causada pela 

dependência dos Estados Unidos, bem como pela produção voltada à exportação e pelo peso 
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do Tratado de Versalhes, ainda válido. Tal acordo teve alguns de seus termos renegociados, 

ainda assim, não sendo suficiente para atenuar as tensões políticas vindas dos grupos de 

extrema direita. Esse clima durou até o início da crise em 1929, que causou impactos 

significativos na economia Alemã totalmente dependente da bolsa de Nova Iorque, 

prejudicando seus empréstimos e exportações desde o início da crise até 1932.59 

 Mediante a crise, o discurso nacionalista existente desde o início da república 

ressurgiu fortemente e o partido nacional-socialista de Hitler se aproveitou da fragilização da 

social democracia ocasionada pela recessão econômica, bem como a instabilidade no poder 

republicano que gerou espaço para o crescimento do partido nazista durante as inúmeras 

eleições que ocorreram nesse período. E assim, contando com o apoio dos militares e 

industriais, compondo um contexto de falha na República de Weimar devido ao total 

descontentamento do poder militar e o desamparo a questões importantes tanto para a elite 

quanto para a classe operária. 

Aliado a isso, houve a propagação de discursos promovendo mudanças e a superação 

da crise rompendo com o Tratado de Versalhes, culpando os judeus pelos problemas da 

Alemanha. Depois de um longo momento de tensão ideológica entre os nazistas e comunistas 

na Alemanha, em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado primeiro ministro, tendo assim o início 

do regime Nazista.60 

 

3.3 A ASCENSÃO DO TOTALITARISMO E DE HITLER 

Um dos efeitos da queda da bolsa de Nova Iorque em 1929 e da crise econômica 

mundial em sequência na Alemanha foi a volta da instabilidade política e dos conflitos 

ideológicos entre uma esquerda Comunista, a direita conservadora Nazista e os Social 

Democratas. Esses últimos estavam há tantos anos da República de Weimar no poder, 

causando à população alguns problemas parecidos com o início da década de 1920, de fome e 

miséria e o sentimento nacionalista instalado a partir do Tratado de Versalhes que havia sido 

utilizado para alavancar o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães e o 

discurso discriminatório e radical de Hitler.61 

É importante ressaltar que, apesar da República de Weimar ter apresentado alguns 

pontos positivos, a citada volta da instabilidade política não representou exatamente um 
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retrocesso. Isso porque tal regime funcionava mais como uma ideologia de democracia, mas 

não a tornava realidade. Foi implantada de forma súbita, sem que o país, acostumado a 

séculos de monarquia, pudesse realizar uma transição gradual para uma república. Não era 

possível para a população chegar a conclusões reais e ter discussões acerca de seus líderes 

políticos, pois eles mudavam a cada ano – rápido demais. Sendo assim, o clima já era de 

inconstância. 

Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933 após uma série de vitórias 

eleitorais pelo Partido Nazista. Ao atingir o poder, Hitler esmagou as instituições 

democráticas do país e transformou a Alemanha em um Estado de guerra com a intenção de 

conquistar a Europa para o benefício da chamada raça ariana. Hitler tinha autoridade suprema 

como Führer (líder ou guia), mas não poderia ter ascendido ao poder ou cometido tais 

atrocidades por conta própria. Ele teve o apoio ativo da poderosa classe de oficiais alemães e 

de milhões de cidadãos comuns que votaram no Partido Nacional-Socialista dos 

Trabalhadores Alemães (nazistas) e o saudaram como um salvador nacional em gigantescas 

manifestações nos espaços públicos.62 

Hitler chegou ao poder através do Partido Nazista, uma organização que ele 

arquitetou depois de regressar como um veterano ferido da guerra de trincheiras, na Primeira 

Guerra Mundial. Ele e outros alemães patriotas ficaram indignados e humilhados pelos duros 

termos do Tratado de Versalhes, que os Aliados impuseram ao novo governo alemão, a 

República de Weimar, a aceitar juntamente com a obrigação de pagar 33 bilhões de dólares 

em reparações de guerra. A Alemanha também teve que desistir de suas colônias ultramarinas 

e entregar parcelas valiosas do território nacional à França e à Polônia. O exército alemão foi 

radicalmente reduzido e a nação proibida de ter submarinos ou uma força aérea.63 

Pagar as reparações esmagadoras desestabilizou a economia, produzindo uma 

inflação ruinosa e descontrolada. Em setembro de 1923, 4 bilhões de marcos alemães tinham 

o mesmo valor de um dólar americano. Os consumidores precisavam de um carrinho de mão 

para levar dinheiro de papel suficiente para comprar um pedaço de pão.64 

Hitler, um palestrante hipnotizante, dirigiu-se às reuniões políticas em Munique 

pedindo uma nova ordem alemã para substituir o que ele via como um regime democrático 

incompetente e ineficiente. Esta Nova Ordem foi caracterizada por um sistema político 
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autoritário baseado em uma estrutura de liderança na qual a autoridade fluiu a partir de um 

líder nacional supremo. Na nova Alemanha, todos os cidadãos serviriam o Estado; a 

democracia seria abolida, e direitos individuais sacrificados para o bem do estado do 

Führer.65 

O objetivo final do Partido Nazista era tomar o poder através do sistema parlamentar 

da Alemanha, instalar Hitler como ditador e criar uma comunidade de alemães racialmente 

puros e fiéis ao seu líder, que os lideraria em uma campanha de limpeza racial e conquista 

mundial.66 

Hitler culpou a fraqueza da República de Weimar pela influência das minorias 

judaica e comunista da Alemanha, que ele alegava estar tentando dominar o país. Os judeus 

representavam tudo o que os nazistas achavam repugnante: capitalismo financeiro 

(controlado, acreditavam os nazistas, por poderosos financistas judeus), comunismo 

internacional (Karl Marx era um judeu alemão e a liderança do Partido Comunista Alemão era 

fortemente judeu) e movimentos culturais modernistas como a psicanálise.67  

O ideólogo e também o principal organizador do Partido Nazista era Hitler. Em 

1921, o partido tinha um jornal, uma bandeira oficial e um exército particular - o 

Sturmabteilung (SA) (tropas de assalto) - formado em grande parte por veteranos 

desempregados da Primeira Guerra Mundial. Em 1923, a SA tinha crescido para 15.000 

homens e tinha acesso a lojas escondidas de armas. Naquele ano, Hitler e o herói da Primeira 

Guerra Mundial, General Erich Ludendorff, tentaram derrubar o governo regional eleito da 

Baviera em um golpe conhecido como “Putsch da Cervejaria”.68 

 O exército evitou a rebelião e Hitler passou um ano na prisão, em confinamento. Na 

prisão de Landsberg, Hitler ditou a maior parte do primeiro volume de sua autobiografia 

política, Mein Kampf. O livro reuniu, em linguagem inflamada, as ideias racialistas e 

expansionistas que ele vinha propagando em seus populares discursos.69 

Em 1932, os nazistas eram o maior partido político da Alemanha. Em janeiro do ano 

seguinte, sem outro líder capaz de obter apoio suficiente para governar, o presidente Paul von 

Hindenburg indicou Hitler como chanceler do país. Pouco tempo depois, um incêndio 

irrompeu no prédio do Palácio do Reichstag (prédio onde o parlamento da Alemanha se 
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reúne) em Berlim, e as autoridades prenderam um jovem comunista holandês que confessou 

ter começado.70 

Hitler usou esse episódio para convencer o presidente Hindenburg a declarar um 

decreto de emergência suspendendo muitas liberdades civis em toda a Alemanha, incluindo a 

liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o direito de realizar assembleias públicas. A 

polícia foi autorizada a deter cidadãos sem justa causa e a autoridade geralmente exercida 

pelos governos regionais ficou sujeita ao controle do regime nacional de Hitler.71 

Quase simultaneamente, Hitler começou a desmantelar as instituições democráticas 

da Alemanha e a aprisionar ou assassinar seus principais oponentes. Quando Hindenburg 

morreu em 1933, Hitler assumiu os títulos de Führer, chanceler e comandante em chefe do 

exército. Ele expandiu o exército tremendamente, reintroduziu o recrutamento militar e 

começou a desenvolver uma nova força aérea - todas violações do Tratado de Versalhes.72 

Os gastos militares de Hitler e ambiciosos programas de obras públicas ajudaram a 

restaurar a prosperidade. De fato, muitos alemães concordaram com toda a gama de políticas 

de Hitler, convencidos de que acabariam sendo vantajosas para o país.73 

Logo, nota-se que o governo de Hitler é marcado pela legitimação da violência como 

modo de combater quaisquer ameaças ao Estado. Nele, também foi oficializado o Comunismo 

como algo que representava perigo contra o Terceiro Reich. Sendo assim, a repressão foi 

utilizada em grandes proporções.74 

 Líderes comunistas foram presos e mortos, a liberdade de expressão foi fortemente 

combatida, liberdades individuais foram violadas, como a livre manifestação de opinião, 

direito de reunião e associação, restrições à propriedade, entre outras, com a justificativa de 

que era preciso se assegurar de que não haveria ninguém propagando ideias que pudessem ser 

maléficas ao Estado nazista.75 

Adicionalmente, a utilização da política do espaço vital foi de fundamental 

importância para a reconstrução e independência econômica da Alemanha pois consiste na 
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obtenção de espaços territoriais para atender as necessidades da comunidade do povo, sendo 

esta composta apenas por arianos legítimos.76 

Tal proposta resultou em uma forte política de rearmamento, descumprindo 

explicitamente normas do tratado de Versalhes e restabelecendo uma forte indústria bélica na 

Alemanha, criando empregos e movimentando a economia, até então restringida pelas 

cláusulas do Tratado e completamente dependente de exportações e do capital estrangeiro 

estadunidense. Contudo, viria a resultar na remilitarização do território da Renânia em 1936, 

fato com a capacidade de gerar conflitos armados pela importância da região, além de mais 

um descumprimento deliberado do Tratado de Versalhes.77 

 

3.4 A REMILITARIZAÇÃO 

 Em 1925, o ministro da  Alemanha, Gustav Stresemann assinou o Pacto de Locarno, 

no qual o país reconhecia a inviolabilidade das fronteiras estabelecidas no Tratado de 

Versalhes e se comprometia a não realizar modificações com o uso da força e a recorrer 

sempre à arbitragem internacional antes de tomar qualquer medida, em casos emergenciais.78 

No mesmo pacto, concordava com a desmilitarização da Renânia. Contudo, era de 

conhecimento do ministro e do presidente que, se o Pacto não fosse assinado, consequências 

negativas poderiam ser trazidas para seu país, tornando questionável seu livre arbítrio ao 

concordar com tal medida. Efetuando o que estavam em seus dispositivos, a Alemanha teria o 

direito então de entrar na Liga das Nações.79 

A região da Renânia tinha grande importância para a nação alemã. Localizada a oeste 

do Rio Reno, ela foi por muitos anos a principal região industrial do país, com sua produção 

voltada principalmente para carvão e aço. Além disso, ela está localizada na fronteira entre a 

Alemanha e a França, e em caso de guerra, poderia servir de barreira natural, constituindo um 

obstáculo para os franceses que tentassem adentrar o país, e uma boa estratégia de ataque 

também.80 

A região de Alsace-Lorraine, por exemplo, pertence à França desde o fim da 

Primeira Guerra Mundial, porém já fez parte da Alemanha algumas vezes nas últimas 
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décadas, sendo alvo de tensões territoriais.81 O território do Saar também não se encontra 

anexada à Alemanha, em razão do Tratado de Versalhes.82 Com a perda dessas regiões, a 

Renânia torna-se a parte mais próxima da França e também da Bélgica. No Tratado de 

Versalhes, ficou acordado que os alemães não poderiam manter suas forças militares ao longo 

de 50 km de tal área, o que dificultaria sua vantagem em caso de conflito.83 

O Führer84 já havia expressado, em 1935, seu descontentamento com o Pacto de 

Locarno, pois, segundo ele, havia sido introduzido um “elemento de insegurança” por um 

pacto que estava prestes a ser feito entre Rússia União Soviética e França. Este Pacto foi 

postergado até 1936 e Hitler estava esperançoso de que não fosse assinado quando fosse 

mostrado pela Câmara ou Senado da França. O documento foi, porém, aprovado e tal 

descontentamento fez o ditador, em desacordo com o Tratado de Versalhes e o Pacto de 

Locarno, reocupar militarmente a região da Renânia em 7 de março de 1936, em retaliação.85 

Mesmo sabendo dessa insatisfação, a remilitarização foi um ato que surpreendeu 

bastante os países europeus, os quais acreditavam piamente que a Alemanha estivesse 

disposta a cumprir com os acordos, especialmente depois do próprio Adolf Hitler externar que 

os respeitaria. Depois que as tropas militares adentraram a região da Renânia, os 

embaixadores da França, da Inglaterra e da Itália foram notificados acerca do ocorrido; o 

Führer, em uma mesma nota, denunciou o Pacto e apresentou novas propostas de paz. 

Foram três batalhões alemães que atravessaram o Rio Reno e ocuparam a Renânia. A 

França tinha a opção - legitimada inclusive pelo Tratado de Versalhes - de conter 

militarmente a Alemanha, porém não foi o que aconteceu, dado que uma operação de guerra, 

naquela situação, seria demasiado arriscada. Sendo assim, o general chefe do Estado-maior 

francês concentrou 13 divisões nas fronteiras germânicas. Muitos alemães que estavam por 

trás do ato de militarização ficaram preocupados, pois, se a França agisse, poderia acabar com 

os três batalhões.86 
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Em momentos de tensão, nos quais qualquer outro líder de Estado teria, 

provavelmente, recuado, Adolf Hitler conseguiu manter a calma e decidiu não o fazer. Como 

ele era uma personalidade ainda desconhecida pela população, que tinha chegado ao poder do 

país há pouco tempo, sua atitude teve extrema importância para sua imagem. Os franceses o 

temiam pela sua forte capacidade de manter-se estável naquela situação de pressão, sendo 

considerado de “sangue frio”, e pediram apoio à Inglaterra.87 

Se ambos os países tivessem agido, possivelmente seria uma grande perda para 

Hitler, e poderia ter uma influência que amenizasse a ascensão do nazismo, de maneira forte 

como está ocorrendo. Contudo, a Inglaterra também não queria se arriscar. Para a população 

alemã, aumentou-se os sentimentos de militarismo e patriotismo. Frustrados com atribuição 

de culpa pelas consequências da Primeira Guerra Mundial ao seu país, acharam em seu 

Führer uma imagem nacional para idolatrar. Alguém que retiraria a Alemanha da situação de 

submissão aos outros países e aos tratados internacionais. Depois de sua atitude, o povo 

germânico sentiu sua nação fortificada e independente, o que contribuiu para a popularização 

de Hitler e seu governo88. 

  

3.5 INFLUÊNCIA DO CONSELHO 

Conforme já foi relatado anteriormente, o Tratado de Versalhes foi o principal 

responsável por culpabilizar a Alemanha pela ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Some-

se a este contexto geral, ainda, a expansão do fascismo na Itália. Com o fim da Primeira 

Grande Guerra, a Itália se encontrava economicamente devastada. Benito Mussolini, 

primeiro-ministro, irradiou uma mistura de nacionalismo com pragmatismo, incentivando o 

movimento sindical, a colaboração entre os capitalistas e trabalhadores a favor dos grandes 

interesses da nação. Em janeiro de 1921, Mussolini fundou o Partido Fascista, que fora 

discutido numa reunião em 23 de março de 1919, na Praça do Santo Sepulcro em Milão. 

A política internacional de Mussolini visou quase que exclusivamente para atentar o 

povo italiano a conquista de novas colônias. Em 1936, a Itália invadiu a Etiópia e um ano 

depois o Império italiano da África Oriental foi constituído, contrariando a Sociedade das 

Nações. 

Assim, configurando-se como grandes violadoras do Tratado de Versalhes, a 

Alemanha e a Itália se consagram como as principais interessadas no velho modelo 

imperialista suscitado ainda no século XIX, porém com grande aplicação no contexto dos 
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anos 30, haja vista que ambas as nações foram excluídas da partilha do continente africano e 

asiático realizada anteriormente. 

Em busca de outros territórios, a Alemanha partiu em retirada a busca de 

reconquistar novos espaços, inclusive, no devastado continente europeu. Dentre tais regiões, 

destaca-se a Renânia. 

Em resposta à ratificação do apoio franco-soviético, em 27 de fevereiro de 1936, 

Hitler reocupa a zona desmilitarizada da Renânia para restaurar a soberania do III Reich na 

fronteira ocidental da Alemanha, e continuava a violar as disposições do Tratado de 

Versalhes. 

A invasão militar foi realizada de forma simplificada, isto é, Hitler não se utilizou de 

elevado poderio militar para invadir a região, mas o fato consistia numa violação do Tratado 

de Versalhes. A área da Renânia a leste do Reno era de importância estratégica diante de 

qualquer possível invasão da França a Alemanha e, também o contrário, ao constituir uma 

barreira natural do rio dentro do território da Alemanha. A região foi ocupada pelas tropas 

aliadas no final da Primeir Guerra Mundial, que se retiraram em 1930, cinco anos antes do 

acordado, em uma demonstração de reconciliação para a República de Weimar, não sem 

deixar um ressentimento na população local que saudou com entusiasmo a remilitarização de 

Hitler. 

Dessa forma, os países do Conselho da Liga das Nações deverão se debruçar a 

respeito das consequências políticas dessa invasão praticada pelo Exército Alemão na região 

da Renânia. De um lado, a Alemanha tenta justificar as suas ações com base em uma resposta 

à situação humilhante na qual a mesma esteve sujeita durante o Tratado de Versalhes. 

Reforça-se que a invasão não foi feita de maneira agressiva, o que gera a coexistência da 

diplomacia que rege as relações internacionais em si. 

Por um outro lado, há uma forte preocupação dos demais países com a prejudicial 

política de expansionismo alemão, o que, por si só, gera desrespeito às normas do Direito 

Internacional em si previamente pactuadas no Tratado de Versalhes, sendo essa a principal 

questão a ser discutida pelo Conselho. 
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4 A GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

Por conseguinte, faz-se necessário abordar mais a respeito dos fatores que 

alavancaram a Guerra Civil Espanhola, no intuito de compreendê-la de forma sistêmica, 

dentre eles: a crise econômica de 1929, a Segunda República Espanhola, as eleições de 1936, 

a Frente Popular. Por fim, adentra-se na exploração da Guerra Civil e em suas 

particularidades. 

 

4.1 CRISE DE 1929 

O período da Grande Depressão foi um momento de recessão econômica em escala 

global iniciado com o crash da bolsa de Nova Iorque, e que viria a ter um impacto na 

macroeconomia global de maneira a alterar as instituições presentes e por ter causado o 

desemprego e outras adversidades em uma escala global, tendo os Estados Unidos e a Europa 

sido o cerne de seus efeitos devido a relação de dependência existente entre vários países 

europeus e os Estados Unidos.89 

Dentre as causas da crise está a queda da bolsa de Nova Iorque, que, foi causada pelo 

imenso capital especulativo, o qual provocou um aumento exacerbado e injustificável no 

preço das ações da bolsa, que por algumas razões começaram a diminuir gradualmente, 

resultando na perda da confiança dos investidores, os quais começaram a vender suas ações a 

preços baixíssimos desvalorizando-as ainda mais e assim estourando a bolha do capital 

especulativo As ações do mercado Estadunidense caíram drásticos 33%, tal evento reduziu 

bastante a capacidade de compra dos americanos, diminuindo muito o consumo dos bens 

duráveis que se encontrava em alta na década de 1920, assim estagnando a economia do país. 

Com a incerteza financeira estabelecida após o crash os investimentos diminuíram, 

assim como a produção industrial, tendo em vista a baixa demanda dos consumidores, dessa 

forma aumentando os níveis de desemprego. Além disso, a população perdeu a fé nas 

instituições financeiras como indicado pela retirada em massa de dinheiro dos bancos, o que 

causou o fechamento de diversos estabelecimentos financeiros por todo o país. 

Os efeitos internacionais da crise se demonstram tendo em vista que os Estados 

Unidos não tinham mais condições de realizar empréstimos, prejudicando diretamente todos 

os países que dependessem minimamente do capital americano, como a Alemanha e os países 

da América Latina. Por ter se tornado a maior potência econômica mundial após a Primeira 

Guerra, os Estados Unidos acabaram estabelecendo relações com grande parte dos países da 
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Europa, que também se prejudicaram imensamente aumentando sua taxa de desemprego, os 

efeitos da crise foram sentidos mundialmente e influenciaram diretamente os eventos 

históricos que se sucederam, contribuindo para a deterioração das estruturas políticas de 

diversos países. 

 

4.2 A SEGUNDA REPÚBLICA ESPANHOLA, SUA CRISE E AS ELEIÇÕES 

Para entender a Guerra Civil Espanhola, é necessário compreender a crise precursora 

do golpe militar de 17 a 18 de julho de 1936, o qual deteve os seguintes objetivos: deter a 

democracia política de massas iniciada sob o impacto da Primeira Guerra Mundial e  

Revolução Russa, e acelerada pelas subsequentes mudanças sociais, econômicas e culturais 

ocorridas nas décadas de 20 e 30. Assim, o levante militar contra a ordem democrática da 

Segunda República da Espanha pode ser visto como os golpes de Estado fascistas na Itália e 

Alemanha, destinados a estancar processos de mudança social, política e cultural.90  

Três fatores tiveram importância fundamental nesse processo: a disparidade de 

desenvolvimento na Espanha na década de 30, ocasionando conflitos entre culturas distintas, 

como o secular se opondo ao religioso, a cultura política autoritária em contraste com as 

ideias libertárias, os jovens e os idosos; a influência cultural do catolicismo, que afetava até os 

que haviam rejeitado o credo da Igreja; e por fim o papel do Exército da Espanha, em especial 

o surgimento de uma cultura política rígida e intolerante entre a oficialidade nas primeiras 

décadas do século XX.91 

No centro de todos esses fatores, especialmente os militares, estava a perda definitiva 

do império colonial espanhol em 1898, o que privou o país de mercados externos protegidos, 

potencializando o debate de como a Espanha deveria modernizar sua economia, e quem 

deveria arcar com esses custos. As propostas do setor industrial progressista, especialmente 

das elites da Catalunha, chocavam-se com o das elites agrárias do sul, as quais se alinhavam 

diretamente com os militares.92  

A perda colonial privou a oficialidade numerosa da Espanha, proveniente das guerras 

do século XIX, do seu papel na defesa externa do país. Logo, os militares estavam sedentos 

por um novo papel, porém sem qualquer perda de prestígio ou renda, tornando-se assim 

poderoso grupo de pressão política. Dessa maneira, criou-se o mito de que os políticos civis 
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eram os únicos responsáveis pela perda do império, sem moral portanto para governar o 

país.93  

Tal mentalidade já estava difundida entre as gerações de cadetes quando Francisco 

Franco, em 1907, ingressou na academia militar. Os novos recrutados consideravam-se 

defensores da unidade e hierarquia da Espanha, além da homogeneidade cultural e política, 

como os demais valores que consideravam essenciais para o país. Tal concepção teve o efeito 

desastroso de voltar-se contra os grupos espanhóis que simbolizavam as mudanças sociais e 

econômicas em curso nas cidades.94  

Há ainda a ordem tradicional do voto, a qual a despeito de muito restritiva 

inicialmente, também estava sendo subvertida na Espanha urbana, pela industrialização de 

cidades como Sevilha e Zaragoza, e Valência, no litoral nordestino, fortalecendo o 

anticentralismo.95 

Paralelamente, o interior rural da Espanha passava à margem dessas demandas. Lá 

viviam cerca de vinte milhões de pessoas, pequenos camponeses de recursos modestos. 

Nessas cidades do Norte e Centro, imperava o costume e tradição, na qual o catolicismo 

conservador ditava a linguagem, valores e cultura comum. O foco dessa relação entre as 

pequenas comunidades e a Igreja se dava pelo trabalho pastoral dos sacerdotes locais: além da 

questão espiritual, o apoio se manifestava também na forma de créditos bancários os quais 

ofereciam recursos vitais para o pequeno campesinato pobre, ameaçado por más colheitas e 

temerário de cair nas mãos dos usuários.96  

Esse relacionamento se inseria no velho mundo de ordem e hierarquia, o qual era 

representado pela monarquia, para os povos pobres, em contramão as novas ideias que 

surgiam no resto do país. Para a Igreja, a velha ordem também evitava a invasão do 

liberalismo político e pluralismo cultural, ambos a ameaçar seu monopólio da verdade.97 

Já na Espanha urbana, pode-se destacar a Primeira Guerra Mundial como 

favorecedora das mudanças sociais, tal qual como se deu no resto da Europa. Apesar de não 

participar militarmente do conflito, a guerra estimulou o crescimento da economia, inflação e 

deslocamento da população, afetando sobretudo os setores mais pobres da sociedade. 

Todavia, na Espanha urbana as elites vislumbraram as manifestações e protesto social pela 

ótica da Revolução Russa. Nesse sentido, o destaque residia na Confederação Nacional do 
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Trabalho (CNT), a qual era comprometida com ação direta e intransigente contra os 

empresários associados aos militares.98 

Em 1923, o general Miguel Primo de Rivera liderou um golpe militar com a 

finalidade de acabar com a agitação dos trabalhadores em Barcelona, e restabelecer a ordem 

reinante na Espanha. Isso foi bem recebido pelo monarca, o rei Alfonso XIII, que preferia as 

soluções militares ás constitucionais no seu governo.99   

A prosperidade econômica da década de 20 também facilitou o caminho para a 

ditadura, ao mesmo tempo que intensificou as demandas de reformas políticas dos setores 

urbanos das classes médias. Elas exigiam mecanismos de defesa constitucionais contra as 

arbitrariedades nos governos. Assim, embora partidos políticos fossem ilegais nos anos 1920, 

numerosas associações profissionais começaram a surgir, como de professores, médicos, entre 

outras. Logo, a classe média começou a assumir posições republicana na luta por direitos 

políticos.100    

A modernidade adentrava a sociedade, como se vislumbrava nas próprias 

contradições da ditadura. A despeito das instruções de Primo de Rivera no restabelecimento 

da ordem conservadora, ele também buscou instituir reformas no exército e na esfera dos 

direitos trabalhistas. Todavia, até a ditadura militar esbarrou no bloqueio dos interesses 

corporativos do exército, enquanto as elites proprietárias frustraram as reformas sociais de 

base para as massas pobres do Sul.101  

Após a crise de 1929, como foi exposto, a Espanha entrou em uma severa crise 

econômica, e no ano seguinte o ditador Primo de Rivera foi obrigado a renunciar do poder.  

Quando a oposição do exército derrubou Rivera em janeiro de 1930, o próprio rei se viu em 

apuros. Mediante a propagação do sentimento republicano na Espanha urbana, a Igreja 

católica era a única instituição que apoiava a monarquia de forma inequívoca. Apesar de 

paradoxal, a lembrança dos perigosos elementos inovadores da ditadura fez a elite considerar 

menos grave a perspectiva de uma República.102  

 Sendo assim, o rei Afonso XIII tentou restituir a monarquia no país. Porém, para que 

ela fosse democraticamente oficializada e legitimada, ele realizou eleições em 1931. Essas,  
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porém, não serviram a seu favor, tendo em vista que os republicanos ganharam dos monarcas 

por um considerável número de votos e, após a derrota, Afonso XIII partiu para exílio.103 

Portanto, quando a Segunda República foi declarada pacificamente, em 14 de abril 

de 1931, era vista como útil para acalmar a população que tomava as ruas. Todavia, a 

República acabou sendo diferente da ordem política monárquica anterior, estando decidido a 

dar ao novo regime uma feição reformista que realizasse uma redistribuição fundamental do 

poder na Espanha.104 

 Assim, fica marcado o início da Segunda República da Espanha, que passou então a 

ser governada por uma coalizão entre republicanos burgueses e socialistas do PSOE (Partido 

Socialista Obrero Español105), liderada por Manuel Azaña, e posteriormente por Alcalá 

Zamora, o qual era monarquista mas se converteu ao republicanismo.106 

No começo da Segunda República, a sociedade espanhola foi marcada por 

celebrações, solidariedade e união de diferentes partidos de esquerda em prol da democracia. 

Tal paz, contudo, não demorou muito a ser conturbada. Boa parte desses partidos, 

principalmente os de classe média, ao mesmo tempo que se mostraram fortemente contra a 

monarquia e a ditadura, não estavam dispostos a utilizar dessa força para lutar contra o 

capitalismo. O próprio PSOE sofreu uma divisão, já que foi criado um novo setor de direita 

dentro dele, o qual acreditava numa reforma do capitalismo, mas não na mudança para o 

socialismo.107 108 

Além disso, os partidos esquerdistas, apesar das variadas promessas feitas ao povo 

espanhol, não as mantinham na prática. Um bom exemplo é a questão da reforma agrária, 

crucial para a nação naquela época, tendo em vista que 70% da população trabalhava em 

                                                
103DAILEY, Andy; LAWLEY, Lyth. Access to history: Spanish Civil War 1936-9. Disponível em: 

https://limun.org.uk/FCKfiles/File/Spanish_Civil_War_Source_3.pdf. Acesso em 14 mar. 2019. 
104 GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. 1. ed. Rio de Janeiro: Coleção L&PM Pocket,2013. 
105 “Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhol”, traduzido da língua espanhola. 
106 CARR, Raymond; SMITH, Catherine D.. Primo de Rivera (1923 - 1930) and the Second Republic (1931 - 

1936). Disponível em: https://www.britannica.com/place/Spain/Primo-de-Rivera-1923-30-and-the-Second-

Republic-1931-36. Acesso em 14 mar. 2019. 
107 Faz-se importante uma breve explicação acerca da diferenciação entre socialismo e comunismo, dois sistemas 

de organização da sociedade. De acordo com a teoria de Karl Marx e Friedrich Engels, o primeiro é uma fase 

pela qual a sociedade teria que passar para atingir o segundo, o qual representa o ideal. No socialismo, haveria o 

controle por parte da sociedade dos meios de produção, uma distribuição de bens igualitária e cooperativa, ainda 

com a ajuda do Estado para ajudar na gestão desse sistema. De acordo com Marx e Engels, é necessário que 

houvesse essa revolução do proletariado para, então, atingir o comunismo, no qual o Estado deixaria de existir, 

bem como a propriedade privada e as classes sociais. É uma utopia onde a sociedade é gerida por si mesma, e 

existe total liberdade e igualdade. 

MISES BRASIL. Karl Marx e a diferença entre comunismo e socialismo. Disponível em: 

https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2063. Acesso em 12 mar. 2019. 
108 SOCIALISTWORKER.ORG. Revolution in 1930s Spain. Disponível em: 

https://socialistworker.org/2011/07/21/revolution-in-1930s-spain. Acesso em 14 mar. 2019. 
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fazendas, porém dois terços delas eram propriedade de um pequeno grupo de latifundiários. 

Essa reforma buscava criar no Sul da Espanha um campesinato de pequenos proprietários 

afinados com os ideais da República, cujo poder aquisitivo mais elevado também proporciona 

um mercado interno capaz de estimular o desenvolvimento industrial.109  

Igreja e Estado deveriam ser separados e o subsídio público ao clero gradualmente 

eliminado, permitindo que se liberasse recursos para financiar um sistema de educação básica 

não religiosa, a partir do qual se constituiria a nação republicana.110 

 Essa reforma foi prometida, porém não foi realizada a partir do momento em que se 

percebeu que ela poderia representar uma ameaça ao capitalismo espanhol. Isso porque, além 

de donos de terra, esse grupo de pessoas era detentor de boa parte dos empréstimos de bancos, 

e se a reforma acontecesse, não obteriam o lucro necessário para quitar seus empréstimos, 

prejudicando a capital espanhola.111 

A classe trabalhadora da época, ao votar contra o governo monárquico, tinha 

esperança de aumento de salários, assistência para melhorar o desemprego, e a retirada de 

monarcas do poder. Ao invés disso, o governo republicano os retribuiu com promessas e 

pedidos de paciência, sem conseguir decidir seguir os desejos dos camponeses ou dos 

burgueses. Já que o Estado espanhol estava sendo incapaz de promover mudanças básicas a 

favor da democracia, a classe trabalhadora percebeu que só seria possível a real melhoria 

quando seu próprio movimento social, a favor do socialismo, fosse fortalecido.112 

Sendo assim, a Espanha entra em crise. Grupos esquerdistas e anarquistas113 

realizaram movimentos para protestar pelas mudanças prometidas e entraram em conflitos 

com monarquistas, expressando sua revolta com as promessas não cumpridas. Os protestos 

foram prontamente combatidos pelo governo por militares do governo. Muitos membros de 

movimentos anarquistas foram mortos, alguns de forma cruel - queimados vivos, como 

quando tentaram exigir terras num episódio na região de Casas Viejas -, ou, então, presos. 

Tais movimentos, por causa das ações militares, foram extinguidos.114 

                                                
109 GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. 1. ed. Rio de Janeiro: Coleção L&PM Pocket, 2013. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Os grupos anarquistas espanhóis começaram a se formar em meados do século XIX, porém apenas ganharam 

um número mais significativo de seguidores na década de 1930. É importante fazer um breve compêndio de seus 

ideais, os quais consistem na desconfiança com o Estado, abolição de burocracias, aumento da eficiência do 

trabalho – e controle deste pela própria população. Um dos principais grupos é a FAI (“Federación Anarquista 

Ibérica”, da língua espanhola, Federação Anarquista Ibérica). 
114 GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. 1. ed. Rio de Janeiro: Coleção L&PM Pocket, 2013. 
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O fato de ter existido combates de camponeses, com suas foices e machados, contra 

soldados do governo, armados desproporcionalmente com artilharia pesada, fez a população 

se revoltar mais. Já que ela estava desacreditada com o PSOE115, que falhou em diversos 

aspectos dessa redemocratização da sociedade, partidos de direita aproveitaram e começaram 

a ganhar muito apoio. Algumas de suas ações - ou estratégias - foram expor a violência 

utilizada no massacre de Casas Viejas para a imprensa e formar seus próprios tribunais para 

analisar abusos de poder cometidos pelos militares.116 

As próximas eleições aconteceram em 1933. A direita estava unida em dois partidos: 

um que se iniciou como um grupo eleitoral, chamado Confederación Espanhola de Derechas 

Autonomas117 (CEDA), cujo componente principal era o político católico José María Gil 

Robles; e outro chamado Lerroux Radicals, cujo líder era Alejandro Lerroux. Já a esquerda 

estava dividida, enfraquecida pelo governo do PSOE, marcado por uso de violência e 

repressão de movimentos, e por seu ritmo lento para a efetivação de mudanças benéficas para 

a democracia. Apesar de a CEDA ser um partido maior, Zamora, que estava liderando o 

PSOE na época, preferiu formar um novo governo com Lerroux, vencedor dessas eleições118. 

Os dois anos que seguiram no país foram obscuros. Com Hitler no poder da 

Alemanha, a esquerda via a CEDA como um partido fascista. Temiam que a Espanha fosse a 

próxima a ter um regime totalitário. Quando 4 membros da CEDA entraram para o governo 

em 1934, os socialistas começaram a revolução que estavam planejando.119 

Tal planejamento, contudo, aconteceu de maneira inoportuna. Protestos que 

deveriam ser significativos e radicais contaram com a presença de pouquíssimas pessoas, as 

quais não estavam adequadamente preparadas para lutar. Muitos deles, inclusive, não saíram 

do papel. Em várias cidades, a população já estava desencorajada pelas tentativas anteriores 

de rebeliões frustradas. Por esse motivo, o movimento falhou. Houve uma forte repressão por 

parte do Estado, o qual começou a temer uma revolução maior e mais violenta da esquerda. 

Além disso, uma série de eventos escandalosos fez o partido de Lerroux entrar em colapso e, 

em 1935, Zamora dissolveu o parlamento. No ano seguinte, aconteceriam novas eleições, 

sobre as quais será exposto nos próximos tópicos.120 

                                                
115 “Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhol”, traduzido da língua espanhola. 
116 GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. 1. ed. Rio de Janeiro: Coleção L&PM Pocket, 2013. 
117 Em Espanhol, “Confederação Espanhola das Direitas Anônimas”. 
118 GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. 1. ed. Rio de Janeiro: Coleção L&PM Pocket, 2013. 
119 Idem. 
120 PAYNE, Stanley G. Spain’s First Democracy: The Second Republic, 1931 - 1936. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=46N-

pNbNG2kC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=lerroux+radicals&source=bl&ots=czS-
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4.3 A FRENTE POPULAR 

De forma ampla, “Frente Popular” designa qualquer coalizão de classes operárias e 

médias para defender formas democráticas contra uma presumida ameaça fascista. Nos anos 

30, os grupos europeus comunistas se preocupavam sobre o avanço do fascismo, o que, 

combinado com a política soviética, levou os partidos comunistas a se unirem a partidos 

socialistas, de centro e liberais em Frentes Populares contra o fascismo, formando assim 

governos na França e Espanha.121  

Já no contexto da Espanha antes da Guerra Civil, o termo Frente Popular pode ser 

usado para descrever o partido eleitoral que ganhou as eleições de 1936. Esse partido era 

apoiado por toda a esquerda política espanhola, com exceção da Confederação Nacional do 

Trabalho (CNT), ainda apolítica, mas que votou em massa para os candidatos da Frente. O 

início dessa pode ser visto como projeto de reforma parlamentar implantado a partir da 

coalizão Republicana-Socialista de 1931 a 33, cuja credibilidade aumentou em 1935 e 36 pelo 

apelo popular induzido na população pelo Partido Comunista Espanhol.122  

Após as eleições de fevereiro de 1936, o governo constituído era inteiramente 

Republicano, apesar de denominado Frente Popular, e essa homogeneidade foi causa e 

sintoma da fraqueza deste. A partir da sua criação, decaiu consideravelmente ao longo do 

tempo, pois o Partido Socialista Operário Espanhol deveria ter provido o apoio preciso para 

aprovar os programas de reforma social e econômica no período crucial após as eleições, mas 

estava a enfrentar disputas internas violentas. 123 

Logo, o governo passou para as mãos de um grupo de centro-direita que buscava 

acabar com o andamento das reformas iniciadas nos anos anteriores, liderada por Alejandro 

Lerroux, e cujo grupo mais militante, a  Confederação Autônoma dos Partidos de Direita 

simpatizava com o ditador austríaco Doulfuss: pelo medo das classes média liberal e dos 

trabalhadores do fascismo ser implantado em breve na Espanha, a Frente Popular se originou. 

Portanto, em 1935 quando a Internacional Comunista lançou a política oficial de Frente 

Popular, estava apenas nomeando um movimento já existente no país.124 

                                                                                                                                                   
yj9qvs&sig=ACfU3U2QdIxRaUwJJ8wlQZYd5mUEvxdcqQ&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwik8ujEk4fhAhV8HbkGHcrnD0IQ6AEwBHoECAUQAQ#v=onepage&q=lerroux%2

0radicals&f=false. Acesso em 14 mar. 2019. 
121ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Popular Front. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/popular-front-European-coalition. Acesso em 13 mar. 2019. 
122 JACKSON, Gabriel. "The Spanish Popular Front, 1934-7.". Journal of Contemporary History 5, n. 3, p.21-

35, 1970. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/259672. Acesso em 13 mar. 2019. 
123 Idem.  
124 JACKSON, Gabriel. "The Spanish Popular Front, 1934-7.". Journal of Contemporary History 5, n. 3, p.21-

35, 1970. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/259672. Acesso em 13 mar. 2019. 
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Uma das maiores justificativas oferecidas pelo regime de Franco para o Golpe de 

1936 foi de que as eleições desse ano foram fraudulentas, uma vez que não conseguiam 

aceitar a legitimidade do governo Republicano que havia ganhado; com os monarquistas e 

pró-ditadura conspirando abertamente, além de dezenas de assassinatos políticos cometidos 

no período. Após o Golpe, a Frente se reuniu novamente, e isso foi essencial para formar 

resistência nas grandes cidades, provendo as primeiras milícias para defender a República.125 

  

4.4 INÍCIO DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

A Espanha, no início da década de 1930, passou por dificuldades econômicas 

decorrentes da Crise de 1929 e de disputas políticas internas. Enquanto a Europa Ocidental já 

possuía instituições políticas modernas, o Reino da Espanha era composto e governado por 

instituições tradicionalistas: o Exército, a igreja católica e o latifúndio, conhecidos como a 

"trindade reacionária".126 

Contudo, com a crise econômica de 29 – que se alastrou para o ano seguinte-, houve 

a queda da monarquia e o Rei Afonso XIII teve de se exilar, proclamando-se a chamada 

República de trabalhadores em 1931. Com isso, a Espanha se alinhou aos seus vizinhos 

ocidentais e iniciou uma reforma modernizante que separaria o Estado e a Igreja que 

garantiria o pluralismo político e partidário e a liberdade de expressão e organização 

sindical.127 

Em 1936, a Frente Popular, ligada ao Partido Republicano, ganhou as eleições. Essa 

vitória instalou medo nos setores conservadores da sociedade espanhola, reunidos na Frente 

Nacionalista, que tinha os generais Franco e Sanjurjo como líderes e que devido ao resultado 

das eleições temiam a ameaça de revolução socialista. Sendo assim, nesse contexto de 

disseminação do movimento fascista, inicia-se a Guerra Civil Espanhola.128 

Assim, essa guerra foi motivada pelas fortes rivalidades existentes entre essas 

facções políticas de esquerda e de direita, sendo o acontecimento mais traumático que ocorreu 

antes da 2ª Guerra Mundial. Nela estiveram presentes todos os elementos militares e 

ideológicos que marcaram o século XX. De um lado se posicionaram as forças do 

nacionalismo e do fascismo, aliadas às classes e instituições tradicionais da Espanha (O 

Exército, a Igreja e o Latifúndio) e do outro a Frente Popular que formava o Governo 

                                                
125 Idem.  
126 HUGH, Thomas. A Guerra Civil Espanhola. Rio de Janeiro: Civ. Bras. 1964. 
127 Idem. 
128 JACKSON, Gabriel. La Republica Española y la Guerra Civil. Barcelona: Grilabo, 1977. 
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Republicano, representando os sindicatos, os partidos de esquerda e os partidários da 

democracia129. 

 

4.4.1 OS PARTIDOS POLÍTICOS 

As esquerdas, obedecendo a uma determinação do Comintern (a Internacional 

Comunista controlada pela URSS), resolveram se unir aos democratas e liberais radicais num 

Fronte Popular para ascender ao poder por meio de eleições.130 As esquerdas espanholas 

estavam divididas em diversos partidos e organizações, entre as quais: 

 

Tabela 01 – Divisão da esquerda espanhola por partidos e organizações. 

PSOE (Partido Socialista Obreiro Espanhol): 

Representava os interesses das novas classes 

trabalhadoras, nascidas da Revolução Industrial. 

 

Socialistas 

PCE (Partido Comunista Espanhol): 

Durante a guerra, esse partido apoiou a legalidade 

republicana. 

 

Comunistas 

POUM (Partido Obreiro da Unificação Marxista): 

Defendeu a revolução desenvolvida na Catalunha e 

julgava que a guerra e a revolução estavam 

intrinsecamente unidas. 

 

Comunistas-trotsquistas 

UGT (União Geral dos Trabalhadores): 

Tinha como objetivo defender os interesses da classe 

trabalhadora 

 

Sindical Socialista 

CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores): 

Durante a guerra, colaborou com os republicanos na 

oposição aos nascionalistas 

 

Sindical Anarquista 

FAI (Federação Anarquista Ibérica): 

Durante a guerra, lutou contra as forças de Francisco 

Franco, principalmente na Frente Oriental 

 

Anarco-Sindicalista 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA.  

 

Elas aliaram-se com os Republicanos (Ação republicana e Esquerda republicana) e 

mais alguns partidos autonomistas (Esquerda catalã, os galegos e o Partido Nacional Basco). 

Essa coligação venceu as eleições de fevereiro de 1936, dominando 60% das cortes (o 

parlamento espanhol), derrotando a Frente Nacional, composta pelos direitistas.131 

                                                
129 Idem. 
130 Idem. 
131 Idem. 
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A Direita por sua vez, estava dividida na CEDA (Confederação das Direitas 

autônomas), no partido agrário, nos monarquistas e tradicionalistas (carlistas) e, finalmente, 

pelos fascistas da Falange espanhola (liderados por José Antônio).132 

 

4.4.2 O GOLPE MILITAR E A GUERRA CIVIL 

O clima de turbulência interna motivado pela intensificação da luta de classes, 

especialmente entre anarquistas e falangistas que provocou inúmeros assassinatos políticos 

contribuiu para a criação de uma situação de instabilidade que afetou o prestígio da Frente 

Popular. Contudo, a direita espanhola estava entusiasmada com o sucesso de Hitler. 

Derrotados nas eleições, os direitistas passaram a conspirar com os militares e a contar com o 

apoio dos regimes fascistas (Portugal, com Oliveira Salazar, Alemanha com Hitler e a Itália 

de Mussolini). Esperavam que um levante dos quartéis, seguido de um pronunciamento dos 

generais, derrubassem facilmente a República.133 

No dia 18 de julho de 1936, o General. Francisco Franco insurgiu o Exército contra o 

governo republicano. Ocorre que nas principais cidades, como a capital Madri e Barcelona, a 

capital da Catalunha, o povo saiu às ruas e impediu o sucesso do golpe. Milícias anarquistas e 

socialistas foram então formadas para resistir o golpe militar. Em pouco, o país ficou dividido 

numa área nacionalista, dominada pelas forças do General Franco, e numa área republicana, 

controlada pelos esquerdistas.134 

Nas áreas republicanas ocorreu então uma radical revolução social, as terras foram 

coletivizadas, as fábricas dominadas pelos sindicatos, assim como os meios de comunicação. 

Em algumas localidades, os anarquistas chegaram até a abolir a moeda. Em meio a esses 

conflitos, iniciou-se o sofrimento de uma população inocente, mas que passou a se encontrar 

em um cenário de morte e destruição. Em ambas as zonas, matanças eram efetuadas dia após 

dia através de fuzilamentos sumários. Padres, militares e proprietários eram as vítimas 

favoritas dos republicanos, as milícias anarquistas, enquanto que sindicalistas, professores e 

esquerdistas em geral, eram abatidos pelos militares nacionalistas.135 

 

 

                                                
132 Idem. 
133 GRAHAM, Helen. Guerra Civil Espanhola. ed. 1. Rio de Janeiro: Coleção L&PM Pocket, 2013. 
134 INFOPÉDIA. Guerra Civil Espanhola in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-

2018. Disponível em: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$guerra-civil-espanhola. Acesso em 10 mar. 2019. 
135 INFOPÉDIA. Guerra Civil Espanhola in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-

2018. Disponível em: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$guerra-civil-espanhola. Acesso em 10 mar. 2019. 
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5 CONCLUSÃO 

Com todo o exposto, conclui-se que a Liga das Nações foi criada com o intuito de 

manter a paz estabelecida pelos Tratados de Versalhes e impedir a recorrência da guerra, e por 

isso se tornou um organismo utilizado como ferramenta internacional para resolução pacífica 

de conflitos entre diferentes países. 

Em relação a remilitarização da Renânia, pôde-se observar que devido à insegurança 

do líder alemão Adolf Hitler, esse cancelou unilateralmente as cláusulas do Tratado de 

Versalhes e inicia a sua vasta ocupação pelo continente europeu e opta por remilitarizar a 

Renânia. Embora tenha sido feito de forma pouco significativa, esse fato foi o suficiente para 

reacender o perigo de um novo conflito mundial. 

Assim, caberá ao Conselho fomentar discussões sobre os pontos inerentes à quebra 

do Tratado de Versalhes e do Tratado de Locarno com a remilitarização da Renânia, quais os 

objetivos da Alemanha em ocupar a região e estimular debates a respeito de possíveis 

intervenções no território da Renânia. 

Já a respeito da Guerra Civil Espanhola, percebe-se que essa teve como seus 

antecedentes as dificuldades econômicas decorrentes da Crise de 1929 e de disputas políticas 

internas. Com esses problemas surge a ascensão da insatisfação popular-estatal e, 

consequentemente, de ideais nacionalistas. Estas fomentaram ideologias fascistas no país, o 

que, tendo em vista o contexto de fortificação desses ideais ao redor do mundo, representa 

uma ameaça à paz internacional.  

O nacionalismo exacerbado em uma população é perigoso, pois colocam as demais 

nações em patamares inferiores. Isso pode abrir possibilidade para a legitimação de 

desrespeitos com os outros países. Com o aumento dessa ideologia e a aliança entre países nos 

quais ela reina, fica dificultado a manutenção da paz e do respeito entre as nações, 

justificando a preocupação da Liga das Nações com o conflito espanhol. 

Dessa forma, o Conselho da Liga das Nações deve procurar discutir as questões 

relativas à guerra para o cenário internacional e quais as medidas, baseadas no Pacto de 1919, 

que podem ser tomadas para amenizar os seus impactos sociais, econômicos e estruturais. 

Ademais, cabem também algumas análises sobre o próprio órgão a ser simulado: A 

interferência externa é realmente válida até que ponto? Deve-se tomar como base de ação 

normas de caráter universal que independem do país, da cultura e das peculiaridades de cada 

região? Se sim, seriam essas normas justas? Quais seriam as obstruções e os riscos de se 
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adotar essa diretriz? Até que ponto as normais do direito internacional devem intervir na 

soberania estatal e nas culturas? 

Portanto, o CLN, nesse sentido, deverá atuar visando garantir a segurança e a 

obtenção de resoluções pacíficas, observando-se as normas internacionais e as demais 

garantias fundamentais consolidadas nas convenções e acordos internacionais, bem como na 

legislação interna de cada país. 
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