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PARTE I – do Império do Meio dominador  
ao choque do “século da humilhação”                                      

   

�2



  Contextualização histórico-política (1) 
[FONTE: CIA, The World Fact Book]
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  Contextualização histórico-política (2) 
[FONTE: CIA, The World Fact Book]
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  Contextualização histórico-política (3) 
[FONTE: CIA, The World Fact Book]
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 Contextualização histórico-política (4) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 Contextualização histórico-política (5) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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  Contextualização histórico-política (6) 
[FONTE: Columbia University / Timeline of Chinese History and Dynasties]
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 Contextualização histórico-política (7) 
[FONTE: eBiografia]
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 Contextualização histórico-política (8) 
[FONTE: Sun Tzu, “A Arte da Guerra”, trad. Lionel Giles]
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 Contextualização histórico-política (9) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 Contextualização histórico-política (10) 
[FONTE: Wikipedia]
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  Contextualização histórico-política (11) 
[FONTE: Columbia University / Timeline of Chinese History and Dynasties]
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 Contextualização histórico-política (12) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 Contextualização histórico-política (13) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 Contextualização histórico-política (14) 
[FONTE:  Wikipedia]
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 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (1)  [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]
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 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (2) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]
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 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (3)  [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]

�19



 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (4)  [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]
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 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (5)  [FONTE: Global Black 

History, 22/01/2018]
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 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (6) [FONTE: BBC, 28/07/2010]
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 A expansão marítima no século XV: uma 
“potência global” pacífica? (7) [FONTE: Guardian, 

25/07/2010]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (1) [IMAGEM: Mapa do 

Império Chinês em 1902. FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (2) [MAPA: Os territórios 

controlados por potências europeias na China, em finais do século XIX. FONTE: Wikipedia]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (3) [MAPA: Os territórios 

controlados pelo Japão na China, em finais do século XIX e inícios do século XX. FONTE:  
Encyclopædia Britannica]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (4) 

[IMAGEM: FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (5) 

[IMAGEM: FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 O “século da humilhação” da China , ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (6) 

[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (7) 

[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (8) 

[IMAGEM: Wikipedia]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (9) 

[IMAGEM: Wikipedia]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (10)  

[IMAGEM: parada militar em Pequim das potências ocidentais e Japão  — a aliança das  
oito Nações —, que suprimiram  a rebelião dos Boxers em 1900. FONTE: Wikipedia]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (11) 

[IMAGEM: “O Perigo Amarelo” de M.P. Shiel, 1898]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (12) 

[FONTE: Wikipedia]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (13) 

[FONTE: Encyclopædia Britannica. IMAGEM: Dr. Sun Yat-sen]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (14) 

[IMAGENS: capas de livros de Sax Rohmer / Dr. Fu-Manchu]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (15) 

[FONTE: Encyclopædia Britannica e Wikipedia]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (16) 

[FONTE: Guardian, 20/10/2014]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (17) 

[FONTE: Guardian, 20/10/2014]
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 O “século da humilhação” da China, ou o 
“perigo amarelo” no Ocidente (18) 

[FONTE: Guardian, 20/10/2014]
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PARTE II –  As origens da China comunista                                     
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 Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung  (1) [FONTE: Wikipedia]
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Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (2) 

[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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 Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung  (3) [FONTE: Wikipedia]

�45



 Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung  (4) [FONTE: Wikipedia]

�46



Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (5) [FONTE: eBiografia]
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Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (6) [FONTE: eBiografia]
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Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (7) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]
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 Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (8) [FONTE: Wikipedia]
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 Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (9) [FONTE:  Wikipedia]
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 Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (10) [FONTE:  Wikipedia]
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Do colapso da República da China ao 
Estado fundado por Mao Tsé-tung (11)  

[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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Do colapso da República da China ao Estado 
fundado por Mao Tsé-tung (12)  [FONTE:  Encyclopædia 

Britannica Online]
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 Do colapso da República da China ao 
Estado fundado por Mao Tsé-tung (13)  

[FONTE: Le Monde 1/10/2009]
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 Do colapso da República da China ao 
Estado fundado por Mao Tsé-tung (14)  

[FONTE: Le Monde 1/10/2009]
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