
O país 

 

Inicialmente estabelecido em 1707 pela união dos reinos da 
Inglaterra e Escócia, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlan-
da é formado até a presente data, 1921, pelos países Ingla-
terra, País de Gales, Escócia e Irlanda.  O país se encontra 
em frente à costa noroeste do continente europeu e é ba-
nhado pelo Oceano Atlântico Norte. O Reino Unido foi o 
pioneiro da Revolução Industrial no século XVIII e se consa-
grou como o maior representante do mercado mundial até 
a ocorrência da Primeira Grande Guerra. Detentor de mui-
tas colônias espalhadas por todo o globo tem-se que em 
1920 o Império Britânico contava com 33,7 milhões de 
km², embora já tivesse perdido boa parte de seu poderio. 
Os anos de prosperidade inglesa conheci-
dos como Pax Britannica começaram a decair com a ascen-
são dos países considerados da Segunda Geração Capitalis-
ta, ou seja, Estados Unidos e Alemanha, no final do século 
XIX. Com o fim da guerra, a economia inglesa entra em cri-
se, uma vez que altos custos foram direcionados ao conflito 
somado a situação da Europa que como um todo se encon-
trava altamente fragilizada e danificada. Além disso, salien-
ta-se a guerra anglo-irlandesa que teve início em janeiro de 
1919 quando os irlandeses proclamaram independência do 
Reino Unido e, no mesmo dia, dois membros da Royal Irish 
Constabulary, polícia irlandesa, foram mortos.  Este evento 
é considerado o primeiro confronto armado da guerra civil 
que vem se estendendo desde então.  
 

O país e a Liga das Nações 

 

O Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda foi membro fun-
dador da Liga das Nações e detém o cargo de membro per-
manente. O objetivo maior do país é aumentar seu poder 
político e continuar exercendo influência sob os demais 
países da Europa e do globo. Dessa forma, por mais que 
seja de interesse do Reino Unido que não ocorra outra 
guerra, o país utiliza a Liga das Nações principalmente para 
a reconstrução do seu país, além de fazer uso do mecanis-

mo burocrático da organização como forma de garantir 
condições para voltar a ser a potência marítima e comercial 
hegemônica. 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

 

O Reino Unido lutou contra a Alemanha na Primeira Guerra 
Mundial, tal fato ocorreu principalmente devido ao proces-
so de unificação alemã tornar o país um grande rival a he-
gemonia inglesa no setor industrial e econômico. No trata-
do de Versalhes, o Reino Unido intencionou receber o máxi-
mo de reparação alemã pelos estragos da Guerra. Por outro 
lado, ele também é favorável a um equilíbrio na economia 
europeia, visto que, com o intuito de preservar sua hege-
monia comercial e naval, a recuperação financeira dos paí-
ses europeus é fundamental para que a Inglaterra possa 
voltar a ter lucros com as trocas comerciais dessa forma, o 
Reino Unido apoia a causa germânica no que tange a dispu-
ta pela Silésia, uma vez que por ser uma região com grande 
potencial industrial, ajudaria a restituição econômica ale-
mã. 
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Refugiados irlandeses forçados a abandonar suas casas 

após  ocupação britânica durante a guerra irlandesa, 1920  
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