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Nota biográfica 

Mario Ivani: Doutorou-se em 2007 em História das Sociedades Contemporâneas na 

Universidade de Turim com uma tese intitulada Esportare il fascismo. Collaborazione 

di polizia e diplomazia culturale tra Italia fascista e Portogallo di Salazar (1928-1945), 

Orientadores: Prof. Brunello Mantelli e Prof. Nicola Tranfaglia. Publicada pela editora 

Clueb de Bolonha, a tese ganhou o Prémio da Fundação Mário Soares para a edição de 

2010. 

A tese de mestrado, Prémio Corrado Corradino da Universidade de Turim, consistiu 

num longo ensaio de comparação entre o regime fascista e o Estado Novo, e, depois de 

revista, foi publicada na revista Studi Storici do Istituto Gramsci (Il Portogallo di 

Salazar e l’Italia fascista: una comparazione, 2, 2005, p. 347-406). 

As principais áreas de investigação incluem o estudo dos mecanismos de controlo 

político e propaganda na época dos fascismos, a cultura política do fascismo no exterior; 

formas de anti-semitismo, racismo e debate sobre a eugenia no Estado Novo dos anos 

30-40. 

Também trabalhou no âmbito da história da escola, participando com um ensaio acerca 

da época giolittiana num livro sobre a história da educação profissional na Região do 

Piemonte (Il decollo dell’economia e della formazione: l’età giolittiana, in E. De Fort, 

S. Musso (ed.), La formazione professionale in Piemonte dall’Unità d’Italia all’Unione 

europea, Regione Piemonte, 2011, pp. 51-80). 

As suas próximas publicações são um ensaio sobre o controle da comunidade italiana 

em Portugal na época entre as duas guerras mundiais para a revista histórica espanhola 

Alcores e um ensaio sobre a ideia do fascismo entre Itália e Portugal, de acordo com 

uma leitura transnacional, para uma coletânea da editora Cambridge University Press. 
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Lecionou na Escola de Especialização para professores de escola secundaria da 

Universidade de Turim (2008-2009) e foi bolseiro de pós-doutoramento na mesma 

universidade. 

Atualmente é bolseiro de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Contacto: 

mario_ivani@yahoo.it  
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