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PARTE I – TEMA PRINCIPAL        
                        
 



    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (1) [FONTE: Encyclopædia Britannica e 

Wikipedia Commons]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (2) [FONTE: Foreign Affairs]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (3) [FONTE: Nathan Glazer, “We Are All 

Multiculturalists Now”, Harvard University Press, 1998]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (4) [FONTE: Marcha do movimento pelos 

direitos civis em Washington, 1963]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (5) [FONTE: Martin Bernal, Black Athena 

Project]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (6) [FONTE: Black Athena Writes Back: Martin 

Bernal Responds to His Critics, Duke University Press, 2001]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (7) [FONTE: Cambridge Dictionary e 

Encyclopædia Britannica Online]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (8) [FONTE: NYT, 18/03/2014]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (8) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (9) [FONTE: Encyclopaedia Britannica]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (11) [FONTE: NYT, The 1619 Project]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (12) [FONTE: NYT, The 1619 Project]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (13) [FONTE: NYT, The 1619 Project]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (14) [FONTE: NYT, The 1619 Project]
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    Um país em discórdia quanto à sua 
identidade e passado (16) [FONTE: WSJ, 16/12/2019]
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    As políticas de identidade: uma ideia 
libertadora ou uma ideologia destrutiva? (1) 

[FONTE:  Foreign Affairs, Setembro / Outubro 2018]
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    As políticas de identidade: uma ideia 
libertadora ou uma ideologia destrutiva? (2) 

[FONTE:  Foreign Affairs, Setembro / Outubro 2018]
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    As políticas de identidade: uma ideia 
libertadora ou uma ideologia destrutiva? (3) 

[FONTE:  Foreign Affairs, Setembro / Outubro 2018]
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    As políticas de identidade: uma ideia 
libertadora ou uma ideologia destrutiva? (4) 

[FONTE:  Foreign Affairs, Setembro / Outubro 2018]
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    As políticas de identidade: uma ideia 
libertadora ou uma ideologia destrutiva? (5) 

[FONTE:  Foreign Affairs, Março / Abril 2019]
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    As políticas de identidade: uma ideia 
libertadora ou uma ideologia destrutiva? (6) 

[FONTE:  Foreign Affairs, Março / Abril 2019]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (1) [FONTE: 

Washington Post, 20/04/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (2) [FONTE: US 

Government]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (3) [FONTE: The 

Economist]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (4) [FONTE:  The 

Economist, 3/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (5) [FONTE: The 

Economist, 3/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (6) [FONTE: The 

Economist, 3/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (7) [FONTE:  The 

Economist, 3/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (8) [FONTE: The 

Economist, 3/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (9) [FONTE:   Leslie 

Vinjamuri / Chatham House, 29/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (10) [FONTE:   

Leslie Vinjamuri / Chatham House, 29/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (11) [FONTE:   

Leslie Vinjamuri / Chatham House, 29/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (12) [FONTE:   

Leslie Vinjamuri / Chatham House, 29/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (13) [FONTE:   

Leslie Vinjamuri / Chatham House, 29/09/2022]
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    A divisão dos EUA em dois blocos e o fim 
do consenso na política externa? (14) [FONTE:   

Syracuse editorial cartoons, 17/07/2022]

37



 
 

PARTE II –  NOTAS BREVES       
                        
 



   O regresso da crise migratória à Europa? (1) 
[FONTE: Frontex, 14/07/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (2) 
[FONTE: Frontex, 14/07/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (3) 
[FONTE: Simon Tisdall / Guardian, 24/07/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (4) 
[FONTE: Simon Tisdall / Guardian, 24/07/2022]

42



   O regresso da crise migratória à Europa? (5) 
[FONTE: FT, 29/10/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (6) 
[FONTE: FT, 29/10/2022]

44



   O regresso da crise migratória à Europa? (7) 
[FONTE: Politico, 28/10/2022 e Wikimedia Commons (gráfico)]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (8) 
[FONTE: Politico, 28/10/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (9) 
[FONTE: Politico, 28/10/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (9) 
[FONTE: The Visual Capitalist, 3/06/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (10) 
[FONTE: Le Monde, 29/10/2022]
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   O regresso da crise migratória à Europa? (12) 
[FONTE: Le Monde, 29/10/2022]
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Sugestões de leitura


