
O país 

A República da China está situada na Ásia Oriental e faz 

fronteira com diversos países. Sua extensão territorial é 

9.596.961 km². O país apresenta uma população de aproxi-

madamente 472.000.000 de habitantes e tem como língua 

oficial o Mandarim . Após a queda da dinastia Qing, foi fun-

dada em 1911 a República da China, anunciando o fim da 

China Imperial. Em 1920 após estar politicamente fragmen-

tada, o nacionalista Kuomintang  tenta reunificar a Repúbli-

ca da China sob seu próprio controle, estabelecendo Nan-

king como a capital do país. Tal reunificação foi feita atra-

vés de uma série de hábeis manobras políticas e militares as 

quais não foram suficientes para garantir a total estabilida-

de da região. 

O país e a Liga das Nações 

A República da China é um membro permanente do Conse-

lho da Liga das nações e foi uma das nações fundadoras da 

Organização. O país apesar de declarar guerra a Alemanha 

durante à Primeira Guerra Mundial não envolveu militar-

mente no conflito, porém tal participação garantiu aos chi-

neses um espaço nas negociações de paz no pós guerra.  

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

A República da China não teve uma participação ativa na 

Primeira Guerra Mundial, embora tenha ficado ao lado da 

Tríplice Entente em 1917, rompendo suas relações diplomá-

ticas com a Alemanha como forma de recuperar as conces-

sões feitas pelos germânicos na península de Shandong , 

entretanto, a vontade chinesa não foi atendida e o territó-

rio ficou sob o controle japonês, o que faz com que a dele-

gação chinesa não assine o Tratado de Versalhes, entretan-

to a resposta por parte da delegação chinesa não foi bem 

recebida no país, o que ocasionou o Movimento 4 de Maio. 

Durante o período pós guerra as relações sino-germânicas 

foi marcado por fortes restrições por parte do governo chi-

nês ao alemão, entretanto as nações negociam acordos de 

paz paralelos como forma de resolver questões não con-

templadas pelo Tratado de Versalhes. 

As relações  diplomáticas entre  China e  Polônia ainda es-

tão em estágios iniciais, tendo começado em 1919. A locali-

zação afastada é uma das justificativas para que não se de-

senvolvam  relações  mais fortes entre os países. Em rela-

ção as disputas territoriais entre Alemanha e Polônia, a 

China coloca-se como neutra nas discussões. 

 

  

Dossiê 
 

República da 
China  

POR LIGA DAS NAÇÕES 1921 INFORMAÇÕES 

Foto do Movimento 4 de Maio, 1919, China 

https://acontecimentosdodia.com/2017/05/04/4-de-maio-lulu-santos-e-jaboatao-dos-guararapes-pe-2017/4-de-maio-1919-estudantes-reunidos-em-pequim-durante-o-movimento-quatro-de-maio/

