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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Diretor: Luiz Felipe Dias Pereira 

 

Tenho vinte anos e durante o MINIONU 15 ANOS estarei cursando o quinto 

período do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. Meu primeiro contato 

com o MINIONU aconteceu em 2012, quando participei como voluntário de logística. 

Em 2013 tive a ótima experiência de ter participado do ACNUR (2020) como diretor 

assistente, onde pude absorver bastante conhecimento, além de ter tido a 

oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. 

Em relação ao tema deste comitê, acredito que há muito a ser aproveitado, 

tanto para diretores quanto para delegados, pois é curioso como uma guerra tão 

distante de nosso tempo pode apresentar similaridades com o sistema internacional 

atual. No mais, minhas expectativas para o MINIONU 15 ANOS e para o CGP (421 

a.C.) são as melhores, e posso afirmar que todos os membros deste comitê 

dedicam-se ao máximo para fazer dessa uma ótima experiência para todos. 

 

Diretor Assistente: Guilherme Soares Borges  

 

Tenho 19 anos, e durante o MINIONU 15 ANOS estarei cursando o 3º período 

do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. Tive meu primeiro contato com 

o MINIONU quando ao pesquisar sobre o curso de Relações Internacionais da PUC 

Minas, soube do diferencial desse projeto. Minha primeira experiência com o projeto 

foi como voluntário da AGNU no 14º MINIONU. Procuro no MINIONU uma forma de 

aprender a aplicar meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha graduação, e 

espero que esse comitê peculiar seja mais uma forma gratificante de aprendizado. 

 

Diretora Assistente: Júlia Souza Matoso  

 

Tenho 19 anos, e estarei cursando o 4º período de Relações Internacionais 

na PUC Minas semestre que vem, quando ocorrerá o MINIONU 15 ANOS. Meu 

primeiro contato com o projeto foi no meu primeiro ano do ensino médio, quando 

decidi participar, mas por não receber apoio do meu colégio, adiei meu objetivo. 



 

Quando ingressei na PUC, decidi me inscrever como voluntária do MINIONU. Assim, 

ano passado, ajudei no comitê AGNU e me apaixonei. Esse ano fui selecionada 

para, em minha opinião, o comitê mais interessante e exótico da edição, no qual 

espero me surpreender e proporcionar a vocês todo o auxílio e apoio que 

necessitarem. 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Após o fim das Guerras Médicas (499 a.C. – 449 a.C.)1, Atenas, líder da Liga 

de Delos2, que saiu vitoriosa do conflito, assumiu um comportamento hostil para com 

as outras cidades-estados membros da liga. Em um primeiro momento por meio de 

cobrança de impostos, sobre o pretexto de oferecer proteção as pólis3, a liga de 

Delos identificou à oportunidade perfeita para a intensificação do comércio ateniense 

na região do Mediterrâneo. Como consequência, o crescimento da economia seria 

estimulado, visto que Atenas havia acabado de sair de um conflito e, portanto, era 

necessária a administração dos recursos vindos de fora para continuar gerando 

empregos internamente e manter o funcionamento das instituições. 

Após algum tempo, o pretexto dos impostos passou a ser um eufemismo para 

intervir em políticas internas das pólis, aumentando sua influência na região. 

Contudo, apesar da ascensão ateniense após as Guerras Médicas, a Era de Ouro 

de Atenas se deu somente sob o governo de Péricles (461 a.C. – 429 a.C.).4  

Péricles foi um líder carismático, conhecido por sua oratória e seu caráter 

incorruptível, foi o principal responsável pelo desenvolvimento econômico e social de 

Atenas. Foram utilizados recursos vindos das demais cidades-estados membros da 

liga durante a expansão ateniense para financiar obras, como, por exemplo, a 

Acrópole e o Paternon. Construções como essas geravam mais empregos e 

impulsionavam a economia, mas também geravam descontentamento por parte das 

outras pólis, que reclamavam do uso dos impostos para o “embelezamento” da 

                                                      
1
 Guerra na qual cidades-Estados gregas enfrentaram e derrotaram o Império Persa, mantendo assim 

sua autonomia na região da Grécia. 
2
 Liga criada e liderada por Atenas, composta por diversas cidades-estados gregas. Tinha como 

principal objetivo a defesa destas frente à ameaça do Império Persa, a partir de uma união militar e 
econômica. 
3
 Pólis, ou cidades-Estados, eram cidades autônomas presentes na Grécia Antiga, possuindo governo 

próprio e soberania dentro de seu território, assim como o Estado moderno. As diferenças e 
peculiaridades das pólis serão apresentadas posteriormente no tópico “Introdução à Grécia Antiga”.   
4
 History.com Staff, 2009 



 

cidade.  Houve também investimento na poderosa indústria naval; este foi um fator 

importante para o crescimento dos fluxos comerciais na região do mar Egeu e, 

consequentemente, enriquecimento e aumento do poderio militar, nesse período de 

ascensão, conhecido também como Era de Péricles, Atenas consolidou-se como 

hegemonia na Hélade5. 

 

FIGURA I – Atenas no século V a.C. 

 

Fonte: THE LAST DAYS OF SOCRATES, 2014 

 

Durante a criação da Liga de Delos, Esparta e seus aliados do Peloponeso 

haviam se aliado a Atenas e aos outros membros da liga, porém a derrota dos 

persas em 449 a.C. fez com que os participantes da liga a abandonassem, e com o 

passar dos anos a tensão entre Atenas e Esparta aumentou gradualmente. Em 

                                                      
5
 Em grego Ελλάδα, é o termo mais correto a ser utilizado para se referir ao território habitado pelos 

helenos. Embora muitos acreditem que a origem do termo é de Helena de Tróia, na verdade vem de 

Heleno (Ἕλλην), filho de Deucalião na mitologia grega. Fonte: About.com. 



 

oposição ao império ateniense surgiu a Liga do Peloponeso, formada por várias 

cidades-estados que buscavam em Esparta, conhecida por seu poder militar, 

proteção contra a tirania de Atenas, contribuindo assim para maior instabilidade das 

relações entre as duas pólis. 

A situação agravou-se quando Atenas aliou-se a Córcira, sendo esta colônia 

de Corinto, que por sua vez era aliada de Esparta. Atenas temia que, caso Corinto 

vencesse a guerra e dominasse Córcira, teria que lidar com as cidades da Liga do 

Peloponeso e com o exército corcireu, uma vez que os atenienses acreditavam que 

a guerra seria inevitável. Sobre a decisão de Atenas, Tucídides relata 

 

 
Não quiseram concluir com os corcireus uma aliança ofensiva e defensiva 
porque, se Córcira viesse a pedir a sua cooperação contra os coríntios, o 
tratado com os peloponésios estaria rompido; fizeram, porém, uma aliança 
defensiva com eles, na qual se comprometiam a socorrer-se mutuamente, 
em caso de ataque dirigido contra Córcira, contra Atenas ou contra seus 
aliados. Sentiam que de qualquer maneira haveria guerra com o 
Peloponeso, mas não queriam abandonar aos coríntios uma cidade 
detentora de uma frota poderosa; preferiam deixar aqueles povos se 
desgastarem tanto quanto possível numa guerra, a fim de levar vantagem 
sobre Corinto e outras potências marítimas quando chegasse o momento de 
combatê-las. Além disto, Córcira parecia favoravelmente situada na rota 
para a Itália e a Sicília. (TUCÍDIDES, 2001, p. 28) 
 
 

Quando mais tarde Atenas enviou tropas para reprimir uma revolta em 

Pontideia, os coríntios convenceram os espartanos de que deveriam declarar guerra 

a Atenas, pois o poder do Império Ateniense crescia e ameaçava as demais pólis. 

Esparta, havendo prometido ajuda a Corinto em caso de uma invasão ateniense em 

Pontideia, optou por declarar guerra a Atenas.  

 

2.1 Causas da Guerra 

 

Em sua obra, Tucídides afirma: “a causa mais verdadeira embora menos 

declarada é, penso eu, que os atenienses, tornando-se poderosos, inspiraram temor 

aos lacedemônios6 e os forçaram a lutar.” Contudo, esse não foi o motivo declarado 

abertamente por ambas as partes (Atenas, Esparta e seus respectivos aliados). 

Desta forma, é preciso estudar as causas da guerra para que se possa entender o 

                                                      
6
 Lacedemônios, em grego: Λακεδαιμόνιοι, como os espartanos também eram conhecidos. A 

denominação vem de Lacônia (Λακωνία), região do Peloponeso da qual Esparta era a capital. 



 

ponto de vista de cada ator envolvido.  A seguir estão alguns fatos que resultaram 

na eclosão da guerra: 

 

2.1.1 O Incidente de Córcira (A Batalha de Sibota) 

 

Epidamno era uma colônia próspera fundada pelos corcireus. Participaram 

também de sua fundação os coríntios e povos da raça dórica. Após anos de conflitos 

internos e guerras contra seus vizinhos “bárbaros”, os tautlânios, Epidamno entrou 

em decadência. Em aproximadamente 436 a.C., os aristocratas foram expulsos da 

cidade e juntaram-se aos tautlânios, voltando-se contra sua cidade de origem. 

Diante desta ameaça, que atacava tanto por terra quanto por mar, Epidamno, 

reconhecendo que não seria capaz de sobreviver sozinha, envia um pedido de ajuda 

a Córcira, porém, esta não atendeu ao pedido. 

Os epidâmnios então recorrem ao Oráculo de Delfos para saberem se 

deveriam pedir ajuda de coríntios que, afinal, também foram seus fundadores. A 

resposta do Oráculo foi de que deveriam procurar os coríntios e entregar sua cidade 

aos mesmos, a fim de obterem proteção. Os coríntios, por sua vez, aceitaram o 

pedido de ajuda, mesmo sabendo que esse ato provocaria a ira dos corcireus, pois 

estes e os coríntios detinham um histórico conflituoso e várias disputas por colônias. 

Com o fracasso de tentativas de negociações, Córcira decide por sitiar 

Epidamno. Os coríntios vão ao socorro da cidade, mas Córcira sai vitoriosa do 

combate, ganhando controle dos mares daquela região. No ano seguinte, Corinto 

prepara uma expedição naval, composta por diversos aliados helenos. Quando os 

corcireus tomam conhecimento do ataque, buscam imediatamente formar uma 

aliança com os atenienses.  

Após ouvir delegações de Corinto e Córcira em uma assembleia, Atenas 

decide acolher esta como aliada. Dentre os motivos pelos quais essa decisão foi 

tomada, pode-se citar alguns: 

 

 A frota naval de Córcira era muito forte, até mesmo se comparada com a de 

Atenas e Corinto. Os corcireus convenceram os atenienses a formar uma 

aliança com o argumento de que se os coríntios dominassem os corcireus e 



 

sua poderosa frota naval, estariam correndo grande perigo; Por outro lado, se 

os aceitassem como aliados, poderiam contar com os navios corcireus. 

 Durante a assembleia, as delegações de Córcira afirmaram que a guerra seria 

inevitável, uma vez que os lacedemônios já ansiavam por isso e, portanto, a 

ajuda dos corcireus seria útil aos atenienses.  

 Os corcireus deixaram claro que os atenienses não estariam rompendo com o 

tratado de paz7, visto que não eram aliados de nenhuma das partes. 

 

Mais tarde, Atenas enviou reforços aos corcireus, para que os apoiassem na 

guerra contra os coríntios. A primeira ordem foi de que os soldados atenienses não 

entrassem em combate direto com os coríntios, contudo, durante o embate a 

pressão exercida pelos coríntios sobre os corcireus obrigou as tropas atenienses a 

lutar, fazendo com que os corcireus vencessem os coríntios nesse conflito. Este foi 

um dos motivos pelos quais os coríntios desejaram uma guerra contra os 

atenienses. 

 

2.1.2 O Caso de Potideia 

 

Após o incidente de Córcira, os atenienses, já deduzindo que os corcireus 

buscariam vingança, ordenaram que Potideia, que era colônia de Corinto, mas 

aliada de Atenas, retirasse de seu território todas as tropas que haviam sido 

enviadas pelos coríntios (uma comissão de vigilância que era enviada anualmente) e 

derrubasse o muro localizado ao sul da cidade.  

Potideia era protegida por dois muros, um ao norte e outro ao sul. Desta 

forma, derrubado o muro ao sul, os atenienses teriam acesso direto à cidade pelo 

mar. Estas demandas foram feitas porque os atenienses temiam que os potideatas 

se aliassem aos coríntios por influência de Perdicas, filho de Alexandre da 

Macedônia que, apesar de ter sido aliado de Atenas durante as Guerras Médicas, 

agora era inimigo dos atenienses, pois estes haviam se aliado a Felipe e Dardas 

(irmão e primo de Perdicas, respectivamente), seus opositores. Pérdicas desejava 

que os atenienses entrassem em guerra com os lacedemônios, e fazia negociações 

                                                      
7
 Referindo-se à Paz dos Trinta Anos, desenvolvida no tópico Acordos de Paz. 



 

com outros povos (calcídios da Trácia e botieus) para que se rebelassem contra 

Atenas. 

Temendo possíveis rebeliões, os atenienses enviam tropas a cidades 

vizinhas, ordenando que derrubassem o muro e mantivessem o controle dessas 

áreas. Os potideatas tentaram negociar, enviando delegações a Atenas. Contudo, os 

atenienses não mudaram de ideia, e os potideatas enviaram delegações também à 

Lacedemônia. Os lacedemônios prometeram que, se Atenas atacasse Potideia, 

esses invadiriam a Ática8. Quando os atenienses se aproximaram de Potideia, os 

coríntios enviaram um exército de voluntários9 e mercenários sob o comando de 

Aristeu. Contudo, o exército de Potideia e dos aliados peloponésios não 

conseguiram resistir às tropas atenienses, e a cidade de Potideia foi sitiada. 

Este caso acentuou a rivalidade entre atenienses e peloponésios; os 

atenienses se queixavam da rebelião ocorrida na cidade e atribuíam a culpa aos 

peloponésios, e os coríntios se queixavam pelo fato de haver muitos cidadãos 

coríntios e peloponésios em Potideia.  

 

2.1.3 O Debate em Esparta 

 

Os lacedemônios convocaram a uma reunião em Esparta delegações de 

todas as cidades que desejavam denunciar os atenienses. Após os discursos de 

várias delegações, os coríntios finalmente se pronunciam alertando sobre o perigo 

que os atenienses representam para os peloponésios, dizendo que Atenas havia 

rompido com o tratado de paz. Lembraram também os lacedemônios da promessa 

feita aos potideatas de que invadiriam a Ática em caso de uma investida ateniense, 

e encorajaram os espartanos a manterem sua hegemonia no Peloponeso. 

Embaixadores atenienses que já se encontravam na Lacedemônia se 

apresentaram aos lacedemônios e discursaram, argumentando que estes deveriam 

refletir melhor antes de declararem guerra, e utilizaram seu discurso também para 

mostrar aos lacedemônios o grande poder de Atenas. 

                                                      
8
 Região da Grécia Central, onde está localizada Atenas. 

9
 Neste caso é preciso prestar atenção no termo “voluntário”, pois como a guerra ainda não havia se 

iniciado, Corinto não podia obrigar seus cidadãos a lutarem. 



 

Após o pronunciamento dos atenienses, os lacedemônios se reuniram na 

apela10 e, após discutirem, chegaram à conclusão de que Atenas estava agindo 

contra o direito. Após realizar uma votação entre cidadãos espartanos, chegam à 

conclusão de que deveriam entrar em guerra. 

 

2.2 Introdução à Grécia Antiga 

 

O mundo grego é composto por diversas cidades-estados, ou pólis, que são 

cidades independentes, cada uma com seu regime político. É importante ressaltar 

que os gregos não se vêem como um povo homogêneo, mas como povos distintos 

que ocupam um mesmo território, denominado por eles mesmos como Hélade, ou 

Hélada.  

 

MAPA I – Áreas de ocupação grega no mediterrâneo 

 

Fonte: PROJECT ODESSA LIFE, 2014. 

                                                      
10

 A Apela (em grego: Ἀπέλλα) era a assembleia que ocorria mensalmente em Esparta (sempre 
quando houvesse lua cheia) da qual participavam homens espartanos com mais de trinta anos. 
Participavam também os éforos, líderes que dividiam o poder com os reis de Esparta. 



 

Os helenos, como se autodenominam, compartilham uma mesma religião e 

uma mesma língua, apesar de algumas variações culturais presentes em cada pólis 

(Atenas é famosa por sua democracia e sua grande frota naval, já Esparta é uma 

oligarquia11 reconhecida por seu poderio militar, por exemplo), e os povos que não 

compartilham desta cultura são chamados de bárbaros12. Além disso, a cultura 

grega é composta por diversos grupos étnicos, o que favorece as divergências e 

conflitos étnicos entre estes grupos na região. 

As primeiras ocupações de povos indo-europeus na Hélade ocorreram 

durante o período Pré-Homérico (do século XX a.C. ao século XII a.C.). Neste 

período, os aqueus, primeiros povos a chegarem na região, migraram para o sul da 

Hélade, estabelecendo-se na região do Peloponeso. Os eólicos originalmente 

ocuparam a região da Tessália, e os jônicos estabeleceram-se principalmente na 

região da Ática. 

 

MAPA II – Dialetos gregos13 

 

Fonte: HISTORY AND CIVILIZATION, 2012. 

                                                      
11

 Forma de governo na qual o poder se encontra nas mãos de grupos privilegiados, geralmente 
nobres. 
12

 Do grego βάρϐαρος, significa estrangeiro, aquele que não é grego. 
13

 As tribos Eólicas estão em amarelo, as Iônicas em mostarda e as Dóricas em verde; nota-se que 
havia também outro dialeto na região do Peloponeso, em laranja. Este era um dialeto arcaico de 
grego antigo que sobreviveu à influência do dialeto Dórico naquela região e ficou conhecido como 
grego arcado-cipriota. 

 



 

Como pode-se observar no mapa acima, os três grupos étnicos principais: 

Dóricos, Iônicos e Eólicos, possuíam seu próprio dialeto linguístico. 

A civilização grega é predominantemente marítima. As navegações são 

importantes para os helenos não apenas pelo aspecto bélico, mas também pelo 

comércio entre as pólis e com outras civilizações, como é possível observar no mapa 

a seguir.  

 

MAPA III – Rotas comerciais gregas e fenícias 

 

Fonte: AULOSIENTERNET, 2014 

 

2.3 Acordos de Paz 

 

O tratado de Nícias não foi a primeira tentativa de se alcançar a paz durante a 

Guerra do Peloponeso. Em 446 a.C., Atenas e Esparta assinaram um acordo de paz 

que ficou conhecido como a Paz dos Trinta Anos, onde Atenas devolveria a Esparta 



 

os territórios conquistados até então, e em troca teria o reconhecimento do Império 

Ateniense. (FERREIRA, 2013)  

Três fatos contribuíram para o fracasso do tratado: o primeiro foi à revolta 

ocorrida em Samos, aliada de Atenas, quando os espartanos consideraram uma 

ótima oportunidade para atacar os atenienses. Contudo, após debates internos, 

Esparta optou por manter-se neutra. O segundo motivo foi a Batalha de Sibota entre 

Córcira e Corinto em 433 a.C.14. Por fim, o terceiro motivo foi o Decreto de Mégara, 

que consistiu em um embargo comercial a Megara como forma de punição por ter se 

aliado a Esparta. O comportamento tirano de Atenas fez com que várias cidades-

estados se queixassem aos espartanos que, sofrendo pressão destas, decidiram 

entrar em guerra. 

Houve diversas negociações de paz durante a guerra, contudo a maioria foi 

rejeitada de imediato. Por isso, é importante ressaltar que durante as negociações 

do tratado de Nícias, a Hélade ainda se encontra em guerra, e a Paz dos Trinta anos 

já havia sido desrespeitada, o que contribui para o clima de instabilidade no sistema. 

Portanto, é preciso que os delegados analisem com cautela suas propostas 

durante os debates, visto que suas decisões não podem ser totalmente baseadas 

em “promessas” e na confiança em relação às outras partes. 

 

2.4  Glossário 

 

 Sistema 

 

Como já foi apresentado anteriormente, sabe-se que as cidades-estados 

gregas compunham o mundo helênico, relacionando-se entre si, não só 

economicamente, mas compartilhando uma mesma cultura e valores em comum. 

Portanto, é possível afirmar que essas cidades faziam parte de um sistema, mais 

especificamente uma sociedade internacional naquela região. Todavia, é preciso 

explorar o conceito de sistema em um cenário internacional de forma que, a partir 

deste conceito, seja possível analisar as relações de poder entre as pólis. 

Um sistema pode ser caracterizado como um conjunto de partes ou 

elementos que se relacionam entre si, onde necessariamente a ação de uma das 

                                                      
14

 Ver página 6. 



 

partes tem influência sobre a outra, podendo estas agir conjuntamente e até mesmo 

criar uma relação de interdependência. Pode-se citar como exemplo o corpo 

humano, que é um sistema composto de vários órgãos, cada um possuindo sua 

própria função para o funcionamento do todo. Da mesma forma, as pólis gregas se 

relacionavam e integravam um mesmo sistema de cidades-estados. As cidades da 

Hélade mantinham uma relação de forma que as políticas de uma influenciariam 

umas às outras. 

 

 Poder 

 

O campo de estudo das Relações Internacionais é composto de diversas 

teorias acadêmicas que buscam explicar o funcionamento do sistema internacional. 

A teoria realista, baseada em obras de autores como Tucídides, Maquiavel e 

Hobbes, parte do princípio de que os Estados são os principais atores do Sistema 

Internacional e, sendo o Estado uma unidade autônoma, só pode contar consigo 

mesmo para manter sua integridade. De acordo com Mônica Herz (2004), sendo o 

Sistema Internacional anárquico, ou seja, sem autoridade central acima dos 

Estados, estes vivem buscando a maximização de poder, visto que o ambiente de 

incerteza e desordem fazem da guerra um fator constante no Sistema. 

Assim, o Estado buscará sempre manter a balança de poder favorável a si. 

Isso significa que os Estados buscarão, por meio de medidas como alianças 

(aliando-se a outro Estado ou outros Estados), rearmamento (armar-se quando 

perceber que outro Estado também o está fazendo) manter o status quo15, isto é, 

impedir que haja alguma alteração na distribuição de poder entre os Estados no 

Sistema Internacional. 

O pensamento realista é claro na obra de Tucídides quando este afirma que 

os lacedemônios iniciaram a guerra por medo do crescente poder dos atenienses, 

como já citado. As cidades-estados formavam alianças entre si por questões de 

segurança (cidades menores aliavam-se a cidades mais poderosas como forma de 

se protegerem) e firmavam acordos muitas vezes como forma de equilibrar a 

balança de poder, como, por exemplo, os diversos tratados e acordos firmados por 

Atenas e Esparta ao longo da história.   

                                                      
15

 Expressão latina, reduzida de in statu quo ante, que significa “no mesmo estado em que se 

encontrava antes”. 



 

 

 Hegemonia 

 

Em vários momentos na Grécia Antiga houve disputas entre cidades-estados 

pelo posto de hegêmona da Hélade. Segundo N.S. Gill, hegemonia16, para os 

gregos, significava o controle de uma pólis sobre outra (ou outras), e estava 

diretamente relacionada ao poder de cada cidade. Em vários períodos houve 

alternâncias de hegemonias na Hélade, sendo os casos mais famosos os de Atenas, 

Esparta, e Tebas. Desta forma, os conflitos ocorridos na Grécia muitas vezes se 

davam pela preocupação das cidades-estados com a hegemonia e a manutenção de 

poder no sistema.    

 

3 ESTRUTURA DO COMITÊ 

 

As negociações feitas na Grécia Antiga eram feitas em assembleias, que 

eram compostas de, no mínimo, um representante de cada delegação (cidade-

estado). Assim, cada representante tinha liberdade para defender os interesses de 

sua pólis. Após chegarem a uma resolução, cada delegação deveria realizar um 

juramento, comprometendo-se a cumprir todos os acordos firmados. 

Durante os dias de debates será utilizada a moderação grega. Nesse tipo de 

moderação os delegados que desejam se pronunciar devem apenas manter 

erguidas sobre a mesa as placas de suas delegações, de modo a serem 

reconhecidas aleatoriamente pela mesa moderadora. Este sistema visa dinamizar os 

debates, visando uma maior democratização dos discursos dentro do comitê. 

Maiores detalhes sobre a moderação grega serão desenvolvidos no Guia de Regras. 

 

 

3 POSIÇÕES DOS PRINCIPAIS ATORES17 

4.1 Atenas 

 

                                                      
16

 Do grego ἡ γεμονία, liderança. 
17

 O posicionamento das demais delegações serão postadas no blog do comitê. 



 

Nícias é descrito por Tucídides como tendo “maior empenho no sentido da 

paz”. (TUCÍDIDES V, p. 306) Sob sua liderança, Atenas mostrou-se favorável à paz, 

seja por suas recentes derrotas, pelo custo financeiro da guerra ou pela morte de 

Clêon, caracterizado juntamente com Brasidas como “os dois homens mais opostos 

à paz”(TUCÍDIDES V, p. 306). 

 

4.2 Esparta 

 

Segundo Tucídides, “Plistoânax tornou-se um defensor extremado do acordo”. 

O rei espartano havia sido acusado de subornar a sacerdotisa em Delfos, fazendo 

com que esta induzisse os espartanos a trazê-lo de volta do exílio. Plistoânax 

acreditava que com a paz, não estaria mais exposto a ataques de seus opositores. 

(TUCÍDIDES V, p. 307)  

Os lacedemônios também eram favoráveis ao acordo de paz porque a guerra 

“estava caminhando contrariamente à sua expectativa”. (TUCÍDIDES V, p.306) 

Além disso, os prisioneiros feitos em Pilos nas mãos dos atenienses exerciam 

uma pressão interna, visto que muitas famílias desejavam ter seus familiares de 

volta. 

 

4.3 Corinto 

 

Os coríntios tiveram um papel importante na Guerra do Peloponeso. No início 

do conflito, influenciaram os espartanos a declararem guerra a Atenas. Durante as 

negociações de paz, os coríntios acreditavam que apenas com a guerra seria 

possível recuperar suas perdas e conseguir vingança contra os atenienses (KAGAN, 

p. 34). Desta forma, os coríntios mantém uma posição contrária à resolução pacífica 

da guerra. 

 

5 QUESTÕES RELEVANTES NAS DISCUSSÕES 

 

1 -  Como criar um acordo de paz duradouro?  



 

2 - Como conciliar uma diplomacia racional e pacifista e a honra, em um mundo em 

que esta é tão relevante para a política?  

3 -  Como garantir que ambas as partes irão respeitar as cláusulas aprovadas?  

4 -  Como manter a estabilidade do sistema, respeitando a soberania de ambas as 

partes?  
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Tabela de demanda das representações 

 

Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao 

nível de demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que 

não se trata de uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas 

do quanto cada representação será demandada a participar dos debates neste 

comitê. Esperamos que essa relação sirva para auxiliar as delegações na alocação 

de seus membros, priorizando a participação de delegados mais experientes nos 

comitês em que a representação do colégio for mais demandada. 

 

 

Legenda 

 

 

 

Representações pontualmente demandadas a tomar 

parte nas discussões 

 

Representações medianamente demandadas a 

tomar parte nas discussões 

 

Representações frequentemente demandadas a 

tomar parte nas discussões 

 

 

REPRESENTAÇÃO DEMANDA 

1. Anfípolis 
 

2. Argos 
 

3. Atenas 
 

4. Córcira 
 



 

5. Corinto 
 

6. Epidamno 
 

7. Esparta 
 

8. Império Persa 
 

9. Macedônia 
 

10. Megara 
 

11. Pilos 
 

12. Potideia 
 

13. Tebas 
 

14. Tessália 
 

15. Primal Times 
 

 


