
O país 

 

O Reino da Itália é uma monarquia parlamentar fundada 
em 1861, situada no centro-sul da Europa. Além de passar 
por uma crise política, altamente influenciada pela Revolu-
ção Russa em 1917, há uma intensificação da crise econômi-
ca italiana no período pós-guerra, a qual os partidos que 
dominavam a política, o Partido Socialista e também o Par-
tido Popular, manifestavam-se contrariamente ao governo. 
O Tratado de Londres (1915), o qual estabelecia a entrada 
da Itália na Grande Guerra ao lado da Tríplice Entende, con-
cedia ao país caso a guerra fosse ganha, uma série de terri-
tórios como o Trentino, Tirol Cisalpina, Trieste, Gorizia e 
Gradisca, Quarnero, Dalmácia e muitos outros. Em 1918 de 
fato o Reino da Itália anexou importantes territórios como 
o Tirol e Istria, mas teve a maioria das outras anexações 
negadas. Além disso, foi estabelecido no Tratado de Lon-
dres que no caso da França e Grã-Bretanha aumentassem 
seus territórios coloniais na África à custa da Alemanha, a 
Itália teria direito a reclamar alguma compensação equitati-
va, acordo este que também não foi cumprido. 
 

O país e a Liga das Nações 

 

A Itália é um membro permanente da Liga das Nações, atu-
ando juntamente à Inglaterra, França e Japão. Embora a 
maioria das exigências da Itália no Tratado de Versalhes 
não tenham sido atendidas, a participação ao lado dos ga-
nhadores lhe concedeu esse assento permanente na orga-
nização.   
 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

 

Em 1882, forma-se a Tríplice Aliança, uma composição do 
II° Sistema Bismarckiano, que agrupava a Alemanha, Itália 
e a Áustria. Contudo, a princípio a Itália declarou neutrali-
dade na Primeira Guerra, sob o argumento que a Tríplice 
Aliança detinha um caráter defensivo, o que configurava 
uma contradição visto que a guerra havia sido declarada 

pela Áustria. Em 26 de Abril de 1915 a Itália assina o Pacto 
de Londres que ressalva a sua entrada na guerra ao lado da 
Tríplice Entente em troca de demandas territoriais exigidas, 
rompendo os acordos com Alemanha e Áustria. Visto que 
as promessas feitas ao Reino da Itália não foram atendidas, 
gera-se um clima de intenso descontentamento com as 
nações vencedoras. Em relação à Polônia observa-se uma 
aproximação entre os países no período pós Primeira Guer-
ra, tendo sido a Itália o primeiro país a reconhecer a inde-
pendência Polonesa.   
  

 

Dossiê 
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Mapa demonstrando as promessas territoriais feitas a Itália, 

região em verde claro tracejada em vermelho,  pelo Tratado 

de Londres 


