
O país 

 

Os Estados Unidos do Brasil são o maior país da América 
Latina com um território de dimensão continental que con-
ta com 8.514.876 km² de extensão. Atualmente é governa-
do por Epitácio Pessoa, que assume o cargo desde julho de 
1919 e sendo sua capital o estado do Rio de Janeiro. O país 
faz fronteira com basicamente todos os outros países sul-
americanos, com exceção do Chile e Equador. O censo po-
pulacional de 1920 registrou um total de 30.635.605 habi-
tantes O País proclamou a república em 1889 e, devido à 
sucessão presidencial que se alterna entre Sã0 Paulo, agrí-
cola cafeeiro, e Minas Gerais, representado pela economia 
de gado leiteiro, recebe a denominaçã0 de política do café 
com leite. O Brasil participou timidamente da Grande Guer-
ra ao lado da Tríplice Entende a partir de 1917, por meio de 
assistência medida e patrulhamento do oceano atlântico. 
Nesse contexto, por ter reduzido drasticamente as exporta-
ções agrícolas para países europeus - principais comprado-
res dos produtos brasileiros, sobretudo o café – o Brasil 
passou a focar no projeto industrial.   
 

O país e a Liga das Nações 

 

Os Estados Unidos do Brasil foram um dos membros funda-
dores da Liga das Nações, porém assumiram papel na orga-
nização na condição de membro temporário. A tímida par-
ticipação brasileira na Primeira Guerra, atuando principal-
mente no fornecimento de suprimentos agrícolas e matéria 
prima, envio de assistência médica e patrulhamento das 
forças navais no Oceano Atlântico para os países da Tríplice 
Entente, lhe conferiu maior participação em assuntos inter-
nacionais.  O objetivo do país na Liga das Nações, entretan-
to, era tornar-se membro permanente do Conselho aumen-
tando assim sua importância frente à sociedade internacio-
nal e também a popularidade de Epitácio Pessoa perante a 
população civil. Além disso, também eram de interesse 
brasileiro a restituição no que diz respeito as vendas de café 

que foram perdidas e a questão dos navios alemães que fo-
ram apreendidos e partilhados entre os aliados.  

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

 

O Brasil rompeu suas relações diplomáticas com o Império 
Alemão em 1917, esta medida foi tomada em função dos 
ataques a navios brasileiros iniciados em 1916, como o ata-
que ao navio Rio Branco que estava a serviço dos ingleses. 
Quando novos ataques voltaram a acontecer em 1917 a navi-
os que transportavam mercadorias, teve-se uma grande re-
volta da população brasileira. Assim, a partir de junho do 
mesmo ano, os navios alemães que estavam nos portos bra-
sileiros passaram a ser confiscados. Em relação à Polônia, os 
Estados Unidos do Brasil na segunda metade no século XIX 
incentivava a imigração polonesa para o sul do país. Nessa 
época a Polônia era ocupada pela Rússia e detinha o apoio 
do Brasil no que tange a independência. Em 1918 o Brasil é 
um dos primeiros países a reconhecer o Estado polonês e, 
em 1920, foram estabelecidas relações diplomáticas marca-
das pela aproximação dos governos. 
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