
O país 

A República da França está situada na Europa Ocidental, 
com várias ilhas e territórios ultramarinos em outros conti-
nentes. Partilha fronteiras com a Bélgica e Luxemburgo a 
norte, Alemanha a nordeste, Suíça e Itália a leste, Espanha 
ao sul e com as micronações de Mônaco e Andorra. O país é 
banhado pelo Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. É o 
terceiro maior país do Continente Europeu com uma exten-
são territorial de 543.965 km². O país apresenta como lín-
gua oficial o Francês. Em 1919, a República da França sedi-
ou a Conferência de Paz de Paris, com a presença de 70 
delegados representando 25 nações, discussões que culmi-
naram na assinatura de diversos tratados, em especial, o 
Tratado de Versalhes.  

 

O país e a Liga das Nações 

A República da França é um membro permanente do Con-
selho da Liga das Nações e sediou, conforme previsto pelo 
Tratado de Versalhes, a primeira reunião do Conselho acon-
teceu em Paris, no dia 16 de janeiro de 1920.  uma das prin-
cipais intenções francesas dentro da organização é  aumen-
tar seu poder no continente europeu e enfraquecer o Impé-
rio Alemão, bem como garantir o pagamento de suas inde-
nizações de guerra e a retomada de seus territórios perdi-
dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

Durante a Conferência da Paz de Paris em 1919, a Repúbli-
ca da França desejava o desmembramento do estado ale-
mão isso ocorre em grande parte devido a um forte senti-
mento antialemão pela perda dos territórios da Alsácia-
Lorena na Guerra Franco-prussiana e  utilizou do contexto 
da Primeira Guerra como forma de revanche contra a Ale-
manha para recuperar os territórios perdidos, o que ocorre 
por meio do Tratado de Versalhes.  A França se colocará 
como um dos principais aliados a causa polonesa pela regi-
ão da Silésia  como uma forma de enfraquecer ainda mais o 
fragilizado Estado Alemão. Além disso, durante a consoli-
dação do Estado Polonês no período pós primeira guerra a 
França oferece apoio incondicional a Polônia.   
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