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PARTE I –  O triunfalismo europeu  
no mundo do século XIX                   



No século XIX: o triunfalismo científico e 
secular e a religião do positivismo (1) [FONTE: La 

Maison d’ Auguste Comte]



No século XIX: o triunfalismo científico e 
secular e a religião do positivismo (2) [FONTE: La 

Maison d’ Auguste Comte]



No século XIX: o triunfalismo científico e 
secular e a religião do positivismo (3) [FONTE: Henri 
Gouhier, “Programme pour une étude historique du positivisme” in Revue néo-scolastique de 

philosophie. n°31, 1931, pp. 298-317]



No século XIX: o triunfalismo científico e 
secular e a religião do positivismo (4) [FONTE: Henri 
Gouhier, “Programme pour une étude historique du positivisme” in Revue néo-scolastique de 

philosophie. n°31, 1931, pp. 298-317]



No século XIX: o triunfalismo científico e 
secular e a religião do positivismo (5) [FONTE: Henri 
Gouhier, “Programme pour une étude historique du positivisme” in Revue néo-scolastique de 

philosophie. n°31, 1931, pp. 298-317]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (1) 
[FONTE: Wikipedia]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (2) 
[FONTE: Bio, Rudyard Kipling]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (3) 
[FONTE: Kipling Society]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (4) 
[Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden” (1898); capa da McClure's Magazine  

de Janeiro de 1901.   FONTE: Wikipedia]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (5) 
[Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden” (1898) FONTE: Wikipedia]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (6) 
[FONTE: Wikipedia]



No século XIX: o triunfalismo civilizacional (7) 
[FONTE: Mapa dos territórios coloniais em 1914]



 
 

PARTE II – os medos europeus  
no mundo do século XXI                 



Angst: da angústia existencial aos medos 
europeus do século XXI (1) [FONTE: Wikipedia]



Angst: da angústia existencial  aos medos 
europeus do século XXI (2) [FONTE: Wikipedia]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Elena Chudinova (1) 
[IMAGEM: capa e contracapa do Livro “La Mosquée Notre-Dame de Paris, année 2048” na edição 

francesa (ed. original 2005)]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Elena Chudinova (2) 

[FONTE: Wikipedia. FOTO: Action Française]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Elena Chudinova (3) 

[FONTE: Action Française]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Elena Chudinova (4) 

[FONTE: Action Française]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Elena Chudinova (5) 

[FONTE: Wikipedia]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (1) 

[IMAGEM: Capa e Contrapa do livro de Jean Raspail, “Le Camp des Saints” (ed. original 1973)]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (2) 

[FONTE: Valeurs Actuelles, 9-15 Abril 2015;  Riwal Ferry in Nouvel Observateur, 15/03/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (3) 
[FONTE: Daniel Schneidermann, “Appeler racistes les racistes” in Libération, 7/03/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail  (4) 

[FONTE: L’ Express, 6/04/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (5) 

[FONTE: L’ Express, 6/04/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (6) 

[FONTE: Le Figaro, 7/03/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (7) 

[FONTE: Le Figaro, 7/03/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (8) 

[FONTE: Le Figaro, 7/03/2011]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (9) 

[FONTE: Atlantico, 24/04/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail (10) 

[FONTE: Atlantico, 24/04/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Jean Raspail  (11) 

[FONTE: Atlantico, 24/04/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (1) 

[IMAGEM: Capa e contracapa do Livro “Soumission” de Michel Houellebecq, 2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (2) 

[FONTE: Libération, 6/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (3) 

[FONTE: Libération, 6/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (4) 

[FONTE: Le  Figaro, 12/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (5) 

[FONTE: Le Figaro,12/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (6) 

[FONTE: Slate, 15/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (7) 

[FONTE: Slate, 15/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (8) 

[FONTE: Slate, 15/01/2015]



No século XX/XXI: angústias e medos 
explorados em distopias: Michel Houellebecq (9) 

[FONTE: Slate, 15/01/2015]



 
 

ANEXO –  “Somos pobres porque vocês  
são ricos” / A clivagem Norte-Sul no cinema                 



O filme da BBC “The March”, 1990 (1)



O filme da BBC “The March”, 1990 (1)



O filme da BBC “The March”, 1990 (1)



O filme da BBC “The March”, 1990 (2)



O filme da BBC “The March”, 1990 (3)



O filme da BBC “The March”, 1990 (5)



O filme da BBC “The March”, 1990 (4)
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