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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



Como as democracias venceram 
guerras no passado (1) [FONTE: Joshua Greenberg / 

International Churchill Society, 24/09/2019]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (2) [FONTE: Joshua Greenberg / 

International Churchill Society, 24/09/2019]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (3) [FONTE: BBC, 23/05/2013]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (4) [FONTE: BBC, 23/05/2013]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (5) [FONTE: History Matters / University 

of Sheffield, 31/08/2020]



 Como as democracias venceram guerras 
no passado (6) [FONTE: NATO / Fundação a 4/04/1949]

8



 Como as democracias venceram guerras 
no passado (7) [FONTE: History Today]
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 Como as democracias venceram guerras 
no passado (8) [FONTE: NATO]
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 Como as democracias venceram guerras 
no passado (9) [FONTE: NATO]
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 Como as democracias venceram guerras 
no passado (10) [FONTE: US Department of State]
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Como as democracias venceram 
guerras no passado (11) [FONTE: South China Morning 

Post, 22/02/1972]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (12) [FONTE: Newsweek, 20/02/2022]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (13) [FONTE: University of South 

California / US-China Institute]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (14) [FONTE: Newsweek, 20/02/2022]



Como as democracias venceram 
guerras no passado (15) [FONTE: Newsweek, 20/02/2022]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (1) 

[IMAGENS: Artigo e Livro de Francis Fukuyama sobre o “fim da história”]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (2) 

[FONTE: Alan Wolfe / The New Republic, 16/01/2019]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (3) 

[FONTE: US Department of State, 9-10 /12/2021 / Cimeira das Democracias]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (4) 

[FONTE: US Department of State, 9-10 /12/2021]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (5) 

[FONTE: The Economist / Democracy Index, 10/02/2022]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (6) 

[FONTE: Freedom House]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (7) 

[FONTE: Rachel Sharp / The Independent, 15/03/2021]



A ilusão do “fim da história” e da 
universalização da democracia liberal (8) 

[FONTE: Francis Fukuyama / American Purpose, 10/03/2021]



   A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (1) [FONTE: Azar Gat, The Return of 

Authoritarian Great Powers / Foreign Affairs, 2007]



   A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (2) [FONTE: Azar Gat, The Return of 

Authoritarian Great Powers / Foreign Affairs, 2007]



  A “insustentável leveza” estratégia das 
democracias liberais (3) [FONTE: Azar Gat, The Return of 

Authoritarian Great Powers / Foreign Affairs, 2007]



   A “insustentável leveza” estratégia das 
democracias liberais (4) [FONTE: Azar Gat, The Return of 

Authoritarian Great Powers / Foreign Affairs, 2007]



A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (5) [FONTE: NYT, 18/03/2021]



  A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (6) [FONTE: NYT, 18/03/2021]



  A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (7) [FONTE: CNN, 19/03/2021]



  A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (8) [FONTE: Real Clear Politics, 20/03/2021]



   A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (9)  [FONTE: Amy Mackinnon / Foreign 

Policy, 20/04/2021]



A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (10)  [FONTE: Amy Mackinnon / Foreign 

Policy, 20/04/2021]



   A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (11)  [FONTE: Amy Mackinnon / Foreign 

Policy, 20/04/2021]



A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (12)  [FONTE: Frederick Kempe / Atlantic 

Council, 20/04/2021]



   A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (13)  [FONTE: Frederick Kempe / Atlantic 

Council, 20/04/2021]



 A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (14) [FONTE: Debasish Roy 

Chowdhury / Time, 10/12/2021]



 A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (15) [FONTE: Debasish Roy 

Chowdhury / Time, 10/12/2021]



 A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (16) [FONTE: Chad de Guzman  / 

Time, 16/12/2022]



 A “insustentável leveza” estratégica das 
democracias liberais (17) [FONTE: SupChina, 3/2/2022]
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 “Ideais democráticos e realidade” (1) 
[FONTE: “The Eurasian Nightmare” Hal Brands / Foreign Affairs, 25/02/2022] 



 “Ideais democráticos e realidade” (2) 
[FONTE:  Hal Brands, “The Eurasian Nightmare” / Foreign Affairs, 25/02/2022] 



 “Ideais democráticos e realidade” (3) 
[FONTE:  Hal Brands, “The Eurasian Nightmare” / Foreign Affairs, 25/02/2022] 



 “Ideais democráticos e realidade” (4) 
[FONTE: Halford Mackinder, The Geographical Pivot of History, 1904] 



 “Ideais democráticos e realidade” (5) 
[FONTE: Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, 1919] 



 “Ideais democráticos e realidade” (6) 
[FONTE:  Encyclopaedia Britannica] 



 “Ideais democráticos e realidade” (7) 
[FONTE:  Encyclopaedia Britannica] 



 “Ideais democráticos e realidade” (8) 
[FONTE:  Julian Borger/ Guardian, 18/03/2022]



 “Ideais democráticos e realidade” (9) 
[FONTE:  Julian Borger/ Guardian, 18/03/2022]



 “Ideais democráticos e realidade” (10) 
[FONTE:  Cartoon Stephen / South China Morning Post, 26/05/2022]
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