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PARTE I – Os anos 1920 e 1930 revisitados:  
o problema das minorias nacionais              



 A autodeterminação e os “Catorze Pontos do 
Presidente Wilson” (1) [Proposta de paz enunciada a 8 de janeiro de 1918, 

num discurso ao congresso norte-americano. FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson]
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 A autodeterminação e os “Catorze Pontos do 
Presidente Wilson” (2) [Proposta de paz enunciada a 8 de janeiro de 1918, 

num discurso ao congresso norte-americano. FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson]
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Os Tratados sobre as minorias (1)  
[FONTE: http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Treaties]

�5



Os Tratados sobre as minorias (2)  
[FONTE: http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Treaties]
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Os Tratados sobre as minorias (3)  
[FONTE: http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Treaties]
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O “nacionalismo tribal”, Hannah Arendt, As 
Origens do Totalitarismo (1)
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O “nacionalismo tribal”, Hannah Arendt, As 
Origens do Totalitarismo (2)
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O “nacionalismo tribal”, Hannah Arendt, As 
Origens do Totalitarismo (3)
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O “nacionalismo tribal”, Hannah Arendt, As 
Origens do Totalitarismo (4)
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O “nacionalismo tribal”, Hannah Arendt, As 
Origens do Totalitarismo (5)
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O “nacionalismo tribal”, Hannah Arendt, As 
Origens do Totalitarismo (6)
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O “nacionalismo tribal”: Georg Ritter von 
Schönerer (1) [FONTE: Wikipedia]
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O “nacionalismo tribal”: Georg Ritter von 
Schönerer (2) [FONTE: Wikipedia]
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O “nacionalismo tribal”: o pangermanismo 
[FONTE: Wikipedia]
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 O impérios alemão e austro-húngaro no 
início do século XX [FONTE: Euratlas]
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 As perdas de território do Estado alemão  
e as minorias germânicas (1) [FONTE: Der Spiegel]
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 As perdas de território do Estado alemão  
e as minorias germânicas (2) [FONTE: Der Spiegel]
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 As perdas de território do Estado alemão  
e as minorias germânicas (3) [FONTE: Wikipedia]
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Os alemães dos sudetas: o problema 
histórico-político (1) [FONTE: Encyclopædia Britannica]
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Os alemães dos sudetas: o problema 
histórico-político (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica]
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Os alemães dos sudetas: o problema 
histórico-político (3) [FONTE: Encyclopædia Britannica]
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Os alemães dos sudetas: a solução do 
Pacto de Munique (1) [FONTE: http://segundaguerra.net/o-pacto-de-

munique-anexacao-do-territorio-dos-sudetas/]
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Os alemães dos sudetas: a solução do 
Pacto de Munique (2) [FONTE: http://segundaguerra.net/o-pacto-de-

munique-anexacao-do-territorio-dos-sudetas/]
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Os alemães dos sudetas: a solução do 
Pacto de Munique (3) [FONTE: http://segundaguerra.net/o-pacto-de-

munique-anexacao-do-territorio-dos-sudetas/]
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PARTE II – Os anos 1920 e 1930 revisitados: 
a  ascensão das ideologias totalitárias   

              



O colapso da democracia liberal em Itália,
1919-1922 (1) [FONTE: John Pollard, The many problems and failures of Liberal Italy led 

the establishment to turn to Mussolini, http://www.history-ontheweb.co.uk/new_pers/pdf_93_mussorise.pdf ]
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O colapso da democracia liberal em Itália,
1919-1922 (2) [FONTE: John Pollard, The many problems and failures of Liberal Italy led 

the establishment to turn to Mussolini, http://www.history-ontheweb.co.uk/new_pers/pdf_93_mussorise.pdf ]
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O colapso da democracia liberal em Itália,
1919-1922 (3) [FONTE: John Pollard, The many problems and failures of Liberal Italy led 

the establishment to turn to Mussolini, http://www.history-ontheweb.co.uk/new_pers/pdf_93_mussorise.pdf ]
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O colapso da democracia liberal em Itália,
1919-1922 (4) [FONTE: John Pollard, The many problems and failures of Liberal Italy led 

the establishment to turn to Mussolini, http://www.history-ontheweb.co.uk/new_pers/pdf_93_mussorise.pdf ]
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O colapso da democracia liberal em Itália,
1919-1922 (5) [FONTE: John Pollard, The many problems and failures of Liberal Italy led 

the establishment to turn to Mussolini, http://www.history-ontheweb.co.uk/new_pers/pdf_93_mussorise.pdf ]
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O colapso da democracia liberal em Itália,
1919-1922 (6) [FONTE: John Pollard, The many problems and failures of Liberal Italy led 

the establishment to turn to Mussolini, http://www.history-ontheweb.co.uk/new_pers/pdf_93_mussorise.pdf ]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido Nacional 
Fascista (1) [O embrião do Partido Fascista: os Grupos Italianos de Combate, fundados a 23 de 
fevereiro de 1919. FONTE: http://www.italnews.info/2014/02/23/23-febbraio-1919-si-formano-i-fasci-italiani-di-

combattimento/#!prettyPhoto]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (2) [FONTE: John Pollard, The Fascist Experience in 

Italy, 1998, p. 25]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (3) [FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/

Partido_Nacional_Fascista]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (4) [As “Milícia Agrárias” surgidas  inicialmente no Norte 

de Itália, na “Padânia”. FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Squadrismo]

 37



Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (5) [FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Squadrismo]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (6)  [FOTOS: A marcha sobre Roma dos “Camisas 
Negras”, em finais de outubro de 1922. FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Roma]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (7)  [FOTOS: “Camisas Negras” em frente ao Palácio 

Quirinale  em Roma, em  finais de outubro de 1922. FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Roma]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (8)  [FOTOS: o encontro oficial entre o Rei Vittorio 

Emanuele III e Benito Mussolini. FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Roma]
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Formação e “assalto” ao poder do Partido 
Nacional Fascista (9)  [FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/

Storia_dell'Italia_fascista]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (1)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”,15/02/1935]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (2)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”,15/02/1935]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (3)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 31/07/1935]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (4)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 31/07/1935]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (5)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 29/11/1935]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (6)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 3/04/1936]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (7)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 16/12/1936]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (8)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 16/12/1936]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (9)  [CARTOON: 

jornal britânico “Evening Standard”, 7/03/1938]
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 A invasão italiana da Abissínia: a 
incapacidade e bloqueio da SdN (10)  

[CARTOON: jornal britânico “Evening Standard”, 7/03/1938]
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 A ideologia e partido nacional-socialista 
(nazi) na Alemanha (1)  [FONTE: Wikipédia]
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 A ideologia e partido nacional-socialista 
(nazi) na Alemanha (2)  [FONTE: Wikipédia]
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 A ideologia e partido nacional-socialista 
(nazi) na Alemanha (3)  [FONTE: Wikipédia]
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 A ideologia e partido nacional-socialista 
(nazi) na Alemanha (4)  [FONTE: Wikipédia]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (1)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 30/01/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (2)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 30/01/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (3)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 30/01/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (4)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 30/01/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (5)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 30/01/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (6)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 5/03/2013]

�62



 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (7)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 5/03/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (8)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 5/03/2013]
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 1933: o ano fatídico para a República de 
Weimar (9)  [FONTE: DW-Deutsche Welle, 5/03/2013]
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