
 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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21 Vale ressaltar o pioneirismo do caráter político da Liga das Nações, organização 

surgida no pós-Primeira Guerra, em contraposição a outras organizações 

internacionais à época, de natureza política reduzida: União Telegráfica 

Internacional (1865) e União Postal Universal (1874). 

#.#*O?
   #
5_#_#1,
",,
-   !D  
  ! $, ! 
!JT?RJTNN#
#3)
 &  -  !&
# $!  JTNO % #
 >&# JTNT)
5 *
 D*
   6P 6
#%2,-4#
 *  !  *+ 
>'#&
 "  !-* B ,  L
# #  *  !
#  #     
#


 &  -* 
*+#/
#
 #* #"#  
 "#

  !  9  !  *+
$9)#JT?A3&#
   -*   9  ( 
JT?X&#??
-    JT?N ##  -* 

                                                 
22 “[T]he tradition of high school diplomacy simulations (...) first began with (..) the 

Harvard Model League of Nations, in 1927”. Em: 

http://www.harvardmun.org/2003/websys.exe?file=modelun/prospect.html&item=0 
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23 http://www.clubofhohenheim.org/html/projekte_nmun.htm (em alemão). 
24 Ainda assim, associações independentes que lidavam com a Liga das Nações 

existiam, e perduraram, nos Estados Unidos. A Associação Não-Partidária da Liga 

das Nações surgiu em 1923 e, após a Segunda Guerra, transformou-se na forte 

United Nations Association of the United States of America (UNA-USA). 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Model_United_Nations. 
26 Vide O Debatedouro, ano IV, 59ª edição. 
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27 MUN: Model United Nations. 
28 A sede (Headquarters) das Nações Unidas situa-se em: First Avenue at 46th Street, New 

York, NY. 
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29 UN Cyberschoolbus – Model United Nations – FAQs: 

http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/faq.html. 
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30 Expoentes na área do meta-debate e da inserção dos MUNs na seara pedagógica são os 

trabalhos de periódicos como International Studies Perspectives e Simulation and 

Gaming. 
31 Nesse sentido, justifica-se o uso do adjetivo “ambiciosa” ao referir-se à presente série 

de artigos (vide Introdução da Parte I da série – O Debatedouro, ano IV, 59ª edição), pois 

pretende-se iniciar no Brasil um debate e produção sérios sobre o uso de modelagem e 

simulação em Relações Internacionais. 


