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Estrutura	  da	  apresentação	  

Era	  uma	  vez,	  a	  (des)humanidade	  

Por	  causa	  disso:	  lutas	  políIcas	  e	  conquistas	  sociais	  

Finalmente,	  “Liberté,	  Igualité	  et	  Paternité”	  

Anexo	  EstaRsIco	  

Todos	  os	  dias:	  civilizações	  

Até	  que	  um	  dia:	  re-‐evoluções	  



Era	  uma	  vez,	  	  
a	  (des)humanidade	  



história	  humana	  

Humanidade	  
•  conjunto	  de	  caracterís2cas	  

específicas	  à	  natureza	  humana	  
•  sen2mento	  de	  bondade,	  

benevolência,	  em	  relação	  aos	  
semelhantes,	  ou	  de	  
compaixão,	  piedade,	  em	  
relação	  aos	  desfavorecidos	  

•  o	  conjunto	  dos	  seres	  humanos	  
•  qualidade	  de	  quem	  realiza	  

plenamente	  a	  natureza	  
humana	  

Desumanidade	  
•  ausência	  de	  humanidade;	  

atrocidade,	  crueldade.	  
•  ato	  bárbaro	  e	  desumano;	  

selvageria.	  
•  Escravidão:	  é	  a	  prá@ca	  social,	  

existente	  desde	  a	  An2guidade,	  
em	  que	  um	  ser	  humano	  assume	  
direitos	  de	  propriedade	  sobre	  
outro	  designado	  por	  escravo,	  
ao	  qual	  é	  imposta	  tal	  condição	  
por	  meio	  da	  força.	  
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exInção	  de	  servidão	  feudal	  
•  A	  servidão	  feudal	  era	  espécie	  de	  escravidão	  mais	  branda,	  pois,	  ainda	  que	  	  

os	  servos	  não	  fossem	  vendidos,	  eles	  e	  seus	  descendentes	  estavam	  obrigados	  
por	  toda	  a	  vida	  a	  entregarem	  produtos	  e	  prestarem	  serviços	  a	  seus	  senhores.	  	  

•  Consolidação	  (acelerada	  pela	  revolução	  militar)	  de	  cerca	  de	  5	  mil	  unidades	  
polí2cas	  independentes	  no	  século	  XV	  sob	  forma	  de	  poder	  absoluto	  do	  Estado,	  
imposto	  por	  monarquias	  centralizadas,	  depois	  de	  séculos	  de	  conflitos	  por	  
pilhagens	  entre	  os	  feudos	  europeus	  em	  busca	  de	  autossubsistência.	  

•  A	  par@r	  do	  século	  XI	  e	  amadurecendo	  no	  século	  XVIII,	  passou-‐se	  a:	  
1.  inibir	  cada	  vez	  mais	  os	  impulsos	  violentos	  primários	  de	  conquista	  com	  

modos	  apropriados	  à	  convivência	  cole2va	  na	  corte	  (“cortesia”),	  
2.  prever	  as	  consequências	  de	  retaliações	  mais	  fortes	  por	  causa	  das	  ações	  violentas,	  
3.  levar	  em	  consideração	  os	  pensamentos	  e	  sen@mentos	  das	  outras	  pessoas,	  	  

ou	  seja,	  ter	  empaIa:	  na	  economia	  de	  troca	  de	  excedentes,	  	  
o	  parceiro	  comercial	  fornecedor	  torna-‐se	  mais	  valioso	  vivo	  do	  que	  morto.	  
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abolicionismo	  
•  Ainda	  que	  outras	  formas	  de	  escravidão	  ainda	  persistam	  	  
no	  mundo	  contemporâneo,	  chama-‐se	  de	  abolicionismo	  	  
o	  movimento	  polí2co	  que	  visou	  a	  abolição	  da	  escravatura	  
e	  do	  tráfico	  de	  escravos	  que	  exis2a	  abertamente,	  tendo	  
suas	  origens	  durante	  o	  Iluminismo	  no	  século	  XVIII.	  	  

•  Tal	  movimento	  de	  empaIa	  de	  massa	  se	  tornou	  	  
uma	  das	  formas	  mais	  representa@vas	  de	  a2vismo	  polí2co	  
do	  século	  XIX	  até	  à	  atualidade,	  levando	  à	  mudança	  social.	  

•  O	  úl2mo	  país	  a	  abolir	  a	  escravidão	  foi	  a	  Mauritânia	  	  
em	  1981,	  porém	  a	  escravidão,	  inclusive	  a	  de	  mulheres	  e	  	  
a	  por	  dívidas,	  con2nua	  em	  muitos	  países,	  	  
porque	  as	  leis	  não	  são	  aplicadas.	  
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Todos	  os	  dias:	  	  
civilizações	  



cidadania	  no	  Direito	  Romano	  
•  Para	  o	  Direito	  romano,	  as	  fontes	  dos	  direitos	  do	  homem	  	  

são	  três	  “propriedades	  ou	  patrimônios”:	  	  
(1)	  a	  liberdade,	  (2)	  a	  cidade	  e	  (3)	  a	  família.	  	  

•  A	  posse	  de	  uma	  família	  e	  a	  posse	  de	  uma	  cidade	  (a	  cidadania)	  
requeriam	  a	  existência	  prévia	  de	  liberdade;	  desta	  maneira,	  	  
os	  escravos	  (estrangeiros	  vencidos),	  ao	  carecerem	  de	  liberdade,	  
careciam	  também	  da	  qualidade	  de	  homens.	  	  

	  
•  Por	  isso,	  o	  Direito	  romano	  era	  privilégio	  do	  povo	  livre	  de	  Roma,	  

isto	  é,	  dos	  cidadãos	  romanos:	  cidadania	  reportava-‐se	  
primariamente,	  nesse	  sen@do,	  a	  condição	  de	  quem	  pertence	  a	  
uma	  cidade-‐Estado	  e	  sobre	  ela	  tem	  direitos.	  
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crisIanismo	  na	  sociedade	  romana	  	  
•  O	  impulso	  decisivo	  para	  sua	  expansão	  foi	  a	  formação	  de	  uma	  

rede	  associaIva	  solidária	  que	  cobria	  uma	  área	  social	  totalmente	  
negligenciada	  pelo	  Estado	  romano,	  ou	  seja,	  a	  luta	  organizada	  
para	  melhorar	  a	  vida	  das	  pessoas	  no	  submundo	  romano	  
(gladiadores,	  escravos,	  soldados,	  estrangeiros,	  etc.):	  	  

1.  os	  colégios	  ou	  as	  confrarias	  cristãs	  @nham	  como	  dois	  obje@vos	  básicos	  	  
a	  sepultura	  e	  o	  banquete;	  	  

2.  os	  cristãos	  faziam	  ações	  sociais	  concretas	  como	  dona@vos	  em	  gêneros	  
alimenZcios,	  enterro	  de	  falecidos	  (inclusive	  dos	  muitos	  suicidas),	  	  
visitas	  a	  doentes,	  apoio	  moral	  aos	  interrogados	  pelas	  autoridades,	  serviço	  de	  
visitas	  aos	  presos,	  proteção	  às	  pessoas	  comuns,	  inclusive	  de	  pagãos.	  
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ascensões	  e	  as	  quedas	  dos	  Impérios:	  	  
ciclos	  “meio”	  milenares	  

1.  República	  Romana	  (550aC-‐44aC)	  
2.  Império	  Romano	  Ocidental	  (44aC-‐476dC);	  	  

ambos:	  Civilização	  Ocidental	  1.0	  
3.  Império	  Romano	  Oriental	  Bizan@no	  (476-‐1453)	  
4.  Império	  Chinês	  I	  (Dinas@a	  Ming	  1368-‐Guerras	  do	  Ópio	  

Anglo-‐Chinesa:	  1839-‐1842	  e	  1856-‐1860);	  	  
ambos:	  Civilização	  Oriental	  1.0	  

5.  Império	  Anglo-‐Saxão	  ou	  Euro-‐Americano	  (1492-‐2050)	  
ou	  Civilização	  Ocidental	  2.0	  

6.  Império	  Chinês	  II	  (1979-‐…)	  ou	  Civilização	  Oriental	  2.0	  
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Revolução	  
Comunista	  

Chinesa	  de	  1949	  
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Até	  que	  um	  dia:	  	  
re-‐evoluções	  



surgimento	  da	  concepção	  de	  revolução	  	  
•  A	  concepção	  moderna	  de	  revolução	  tem	  como	  condição	  

indispensável	  a	  consciência	  de	  que	  o	  novo	  é	  fruto	  de	  	  
um	  ato	  de	  liberdade,	  da	  vontade	  livre,	  do	  livre-‐arbítrio:	  	  
exige	  pensar	  o	  Homem	  como	  sujeito	  da	  História	  e	  	  
não	  mais	  como	  objeto	  de	  desejos	  exteriores	  a	  ele.	  

	  
•  Sua	  primeira	  aparição	  no	  campo	  da	  Polí2ca	  dar-‐se-‐á	  no	  século	  

XVII,	  no	  decorrer	  da	  Revolução	  Inglesa,	  com	  um	  significado	  
muito	  próximo	  daquele	  astronômico	  de	  Copérnico:	  o	  retorno	  	  
a	  uma	  ordem	  preestabelecida,	  ou	  seja,	  uma	  re-‐evolução.	  	  

•  Dentro	  desse	  contexto,	  tal	  debut	  não	  se	  deu	  em	  1640	  	  
com	  a	  conquista	  parlamentarista	  por	  Oliver	  Cromwell	  	  
e	  a	  Revolução	  Puritana,	  mas	  sim	  em	  1660	  com	  	  
a	  Restauração	  Monárquica	  e	  em	  1688	  com	  a	  solução	  
conciliadora	  da	  Revolução	  Gloriosa:	  Monarquia	  Parlamentar.	  
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era	  do	  liberalismo:	  defesa	  dos	  direitos	  civis	  
•  É	  uma	  nova	  concepção	  que	  não	  apenas	  indica	  no	  indivíduo	  o	  início	  de	  

tudo,	  mas	  também	  coloca	  no	  indivíduo	  a	  prevalência	  das	  relações	  pós-‐
contratuais,	  protegendo-‐o	  das	  próprias	  ações	  despóIcas	  do	  Estado.	  	  

•  Torna-‐se	  uma	  tradição	  que	  se	  pauta	  pela	  defesa	  da	  liberdade	  do	  
indivíduo,	  limitando	  poli2camente	  os	  poderes	  estatais.	  

•  Se	  para	  Hobbes	  o	  poder	  do	  Estado	  é	  absoluto,	  indivisível	  e	  irresisWvel,	  
para	  John	  Locke,	  ao	  contrário,	  é	  limitado,	  divisível	  e	  resisWvel.	  	  

•  Essa	  fronteira	  para	  alcançar	  os	  Direitos	  Humanos	  foi	  ultrapassada	  	  
em	  meio	  ao	  revolucionário	  século	  XVII	  inglês.	  	  

•  Abriu	  a	  responsabilidade	  histórica	  de	  um	  Estado	  de	  Direito,	  	  
um	  Estado	  dos	  Cidadãos,	  regido	  não	  mais	  por	  um	  poder	  absoluto,	  	  
mas	  sim	  por	  uma	  Carta	  de	  Direitos;	  inicia-‐se	  a	  Era	  dos	  Direitos.	  
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cidadania:	  conquista	  de	  direitos	  
•  O	  fato	  de	  habitar	  uma	  Cidade-‐Estado,	  ou	  seja,	  de	  ser	  citadino,	  

não	  basta	  mais	  ao	  Homem:	  exige	  romper	  com	  a	  figura	  do	  súdito	  
que	  @nha	  apenas	  deveres	  a	  prestar	  e	  	  
passar	  a	  ter	  também	  direitos	  nessa	  mesma	  cidade.	  

•  Porém,	  o	  fundamento	  universal	  da	  cidadania	  liberal	  	  –	  “todos	  
são	  iguais	  perante	  a	  lei”	  –	  impunha	  a	  necessidade	  histórica	  de:	  	  
1.  a	  inclusão	  social	  dos	  despossuídos	  com	  educação	  massiva,	  e	  	  
2.  o	  tratamento	  dos	  desiguais	  não	  com	  isonomia,	  mas	  com	  	  

polí2ca	  social	  afirma2va,	  visando	  igualdade	  de	  oportunidades.	  	  

•  A	  luta	  por	  igualdade	  de	  resultados	  é	  meta	  almejada	  pelos	  
socialistas	  democrá2cos	  contra	  os	  neoliberais	  conservadores.	  



passagem	  do	  citadino-‐súdito	  	  
para	  o	  cidadão-‐contribuinte	  

•  Um	  período	  rela2vamente	  menos	  violento	  foi	  parte	  da	  Revolução	  
Humanitária	  ligada	  à	  Era	  da	  Razão,	  ao	  Iluminismo	  e	  ao	  nascimento	  do	  
Liberalismo	  clássico:	  o	  abrandamento	  do	  fervor	  religioso	  permi@u	  aos	  
líderes	  firmar	  tratados	  polí2cos	  em	  vez	  de	  lutar	  até	  a	  morte	  pela	  fé.	  

•  A	  história	  do	  desenvolvimento	  dos	  direitos	  do	  citadino,	  	  
a	  evolução	  da	  cidadania	  na	  Europa	  centro-‐ocidental,	  transcorre	  depois	  
da	  Era	  das	  DinasIas	  (1400-‐1559)	  e	  da	  Era	  das	  Religiões	  (1559-‐1648),	  	  
há	  pelo	  menos	  quatro	  séculos	  de	  acirrados	  conflitos	  sociais,	  	  
relacionados	  à	  conquista	  de	  três	  conteúdos	  de	  direitos:	  
1.  os	  direitos	  civis,	  no	  séculos	  XVII-‐XVIII,	  na	  Era	  da	  Soberania	  (1648-‐1789);	  
2.  os	  direitos	  polí3cos,	  no	  século	  XIX,	  na	  Era	  do	  Nacionalismo	  (1789-‐1917);	  
3.  os	  direitos	  sociais,	  no	  século	  XX,	  na	  Era	  da	  Ideologia	  (1917-‐1989).	  

•  Junto	  a	  tais	  direitos,	  novas	  formas	  de	  Estado	  também	  foram	  se	  
cons@tuindo	  nesses	  três	  séculos,	  novas	  funções	  estatais	  indicadoras	  de	  
uma	  relação	  dinâmica	  entre	  indivíduos,	  sociedade	  e	  aparelho	  estatal.	  

18	  



atraso	  histórico	  na	  cidadania	  brasileira	  
•  Ser	  cidadão	  brasileiro	  representou	  conquistar	  direitos	  civis,	  como	  ter	  	  

direito	  à	  vida,	  à	  liberdade,	  à	  propriedade,	  à	  igualdade	  perante	  à	  lei,	  	  
com	  um	  século	  de	  atraso,	  apenas	  com	  a	  ex2nção	  da	  escravidão	  e	  	  
a	  proclamação	  da	  República,	  em	  1888-‐89,	  em	  relação	  às	  	  
conquistas	  inglesas,	  norte-‐americanas	  e	  francesas	  no	  	  Século	  XVII-‐XVIII.	  	  

•  Somente	  um	  século	  depois,	  com	  a	  Cons@tuinte	  de	  1988,	  após	  1/3	  do	  período	  
republicano	  com	  ditaduras	  (1930-‐1945	  e	  1964-‐1984),	  verdadeiramente,	  
conquistamos	  direitos	  políIcos:	  eleger	  a	  direção	  da	  sociedade,	  votar,	  	  
ser	  votado,	  associar-‐se	  em	  sindicatos	  e	  par2dos,	  liberdade	  de	  expressão,	  etc.	  	  

•  Na	  transição	  do	  Século	  XX	  para	  o	  XXI,	  começamos	  a	  conquistar	  	  
direitos	  sociais	  à	  educação,	  à	  saúde,	  à	  aposentadoria,	  à	  segurança	  pública.	  	  

•  No	  Século	  XXI,	  nosso	  grande	  desafio	  está	  sendo	  conquistar	  	  
direitos	  econômicos:	  ao	  trabalho,	  ao	  salário	  justo,	  a	  uma	  renda	  mínima,	  
acesso	  aos	  bancos,	  isto	  é,	  a	  crédito	  e	  produtos	  financeiros.	   19	  



Por	  causa	  disso:	  	  
lutas	  políIcas	  e	  conquistas	  sociais	  



luta	  dos	  trabalhadores	  ocidentais:	  
acesso	  à	  sociedade	  de	  consumo	  e	  	  
à	  democracia	  da	  casa	  própria	  

Reivindicações	  marxistas	  
1.  abolição	  da	  propriedade	  

privada;	  
2.  ex@nção	  da	  herança;	  
3.  centralização	  do	  crédito;	  
4.  propriedade	  estatal	  de	  

todos	  os	  meios	  de	  
produção.	  

Reivindicações	  socialdemocratas	  

1.  governo	  cons@tucional;	  
2.  liberdade	  de	  expressão,	  de	  

imprensa	  e	  de	  associação;	  
3.  representação	  polí@co-‐

par@dária	  mais	  ampla	  por	  
meio	  da	  reforma	  eleitoral;	  

4.  autodeterminação	  nacional	  
ou	  autogoverno.	  
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conciliação	  entre	  consumo	  padronizado	  e	  
individualismo	  libertário	  

•  As	  melhores	  oportunidades	  de	  educação	  para	  os	  soldados	  
norte-‐americanos	  que	  voltavam	  da	  guerra,	  associadas	  
com	  uma	  onda	  de	  construção	  de	  casas	  nos	  subúrbios,	  	  
se	  traduziram	  em	  uma	  significa@va	  melhoria	  na	  qualidade	  
de	  vida	  nos	  Estados	  Unidos.	  	  

•  Os	  pais	  dos	  baby	  boomers	  foram	  a	  primeira	  geração	  a	  ter	  
acesso	  significa2vo	  ao	  crédito	  do	  consumidor.	  	  

•  Eles	  compraram	  moradia	  a	  prazo,	  seu	  carro	  a	  prestações,	  
e	  seus	  eletrodomésIcos	  a	  perder	  de	  vista...	  
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revolução	  comunista	  ou	  consumista	  

•  A	  sociedade	  ocidental	  de	  consumo	  em	  massa	  	  
forneceu	  ao	  Leste	  Asiá@co	  (e	  não	  à	  ex-‐URSS)	  não	  só	  	  
um	  modelo	  a	  ser	  seguido,	  como	  também	  	  
um	  mercado	  mundial	  para	  seus	  bens	  de	  consumo	  baratos.	  	  

•  O	  paradoxal	  foi	  o	  Socialismo	  Realmente	  Existe,	  	  
isto	  é,	  o	  Socialismo	  de	  Mercado,	  ter	  propiciado	  	  
a	  revolução	  mundial	  na	  Sociedade	  de	  Consumo!	  	  

•  A	  inclusão	  em	  massa	  nesse	  mercado	  global	  é	  	  
uma	  conquista	  social	  e	  não	  deve	  ser	  menosprezada...	  
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Finalmente,	  	  
“Liberté,	  Igualité	  et	  Paternité”	  



trindade	  impossível	  na	  políIca	  
•  Paradoxo	  Fundamental	  da	  PolíIca	  (Steven	  Pinker):	  
o	  amor	  que	  pais	  dedicam	  a	  seus	  filhos	  	  
torna	  impossível	  que	  uma	  sociedade	  seja,	  	  
ao	  mesmo	  tempo,	  justa,	  livre	  e	  igualitária.	  

1.   Se	  é	  justa,	  as	  pessoas	  que	  se	  esforçarem	  mais	  
acumularão	  mais	  dinheiro	  e	  propriedades.	  

2.   Se	  é	  livre,	  elas	  os	  transmi2rão	  a	  seus	  filhos.	  
•  Mas,	  neste	  caso,	  a	  sociedade	  deixa	  de	  ser	  
igualitária	  e	  justa,	  pois	  alguns	  herdarão	  riquezas	  
pelas	  quais	  jamais	  trabalharam.	  
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dilemas	  entre	  	  
liberdade,	  igualdade	  e	  paternidade	  

igualdade	  de	  resultados	  	  
•  Os	  europeus	  tendem	  a	  ser	  

mais	  igualitários,	  acreditando	  
que	  em	  uma	  sociedade	  justa	  
não	  deve	  haver	  grandes	  
diferenças	  de	  renda	  e/ou	  
riqueza.	  	  

•  Sociedade	  livre	  e	  paternalista	  
permite	  	  
a	  transmissão	  de	  herança	  e/
ou	  a	  desigualdade	  de	  riqueza.	  

igualdade	  de	  oportunidades	  	  
•  Americanos	  e	  chineses	  

colocam	  mais	  ênfase	  na	  	  
jus@ça	  social	  sob	  forma	  de	  
igualdade	  de	  oportunidades.	  	  

•  Desde	  que	  as	  pessoas	  possam	  
subir	  na	  escala	  social,	  	  
eles	  acreditam	  que	  	  
uma	  sociedade	  com	  grande	  
diferença	  de	  renda	  e/ou	  
riqueza	  ainda	  pode	  ser	  justa.	  	  

•  Defendem	  a	  meritocracia.	  	  
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meritocracia	  
•  A	  medida	  mais	  importante,	  em	  uma	  meritocracia,	  	  

é	  a	  mobilidade	  relaIva,	  em	  par@cular	  entre	  as	  gerações.	  	  

•  Em	  uma	  sociedade	  com	  igualdade	  de	  oportunidades,	  	  
a	  posição	  dos	  pais	  na	  escala	  da	  renda	  deveria	  ter	  pouco	  
impacto	  sobre	  a	  de	  seus	  filhos.	  	  

•  Em	  país	  cujo	  governo	  estava	  mais	  interessado	  em	  	  
igualdade	  de	  oportunidade	  do	  que	  igualdade	  de	  renda,	  	  
achava-‐se	  que	  a	  mudança	  mais	  transformadora	  era	  	  
a	  implantação	  da	  educação	  em	  massa.	  	  

•  Ela	  era	  apontada	  como	  a	  principal	  causa	  do	  estreitamento	  da	  
desigualdade,	  em	  meados	  do	  século	  20,	  ao	  impulsionar	  	  
a	  mobilidade	  social,	  até	  que	  Thomas	  Pikevy	  destaca	  	  
a	  inédita	  destruição	  de	  riqueza	  ocorrida	  entre	  1914	  e	  1945.	  
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governo	  social-‐desenvolvimenIsta	  

•  Para	  garan@r	  resultados	  igualitários,	  outra	  medida	  
possível	  é	  efetuar	  grandes	  transferências	  governamentais	  
de	  renda	  básica	  com	  contrapar@da	  em	  frequência	  escolar.	  	  

•  Muitos	  países	  construíram	  Estados	  de	  Bem-‐Estar	  Social	  
com	  generosos	  beneacios	  para	  desempregados,	  	  
subsídios	  para	  crianças	  e	  complementação	  do	  rendimento.	  	  

•  Esses	  beneacios	  sociais,	  além	  do	  sistema	  de	  impostos	  
progressivos,	  se	  tornaram	  nesses	  países	  	  
os	  instrumentos	  mais	  importantes	  para	  reduzir	  	  
a	  desigualdade	  entre	  rendas	  do	  trabalho,	  	  
porém	  não	  minoram	  a	  desigualdade	  entre	  riquezas.	  
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Estado	  interventor,	  indutor	  e	  
regulador,	  que	  propiciou	  salto	  de	  
etapas	  históricas	  antes	  percorridas	  
por	  países	  de	  capitalismo	  maduro	  

O	  Capitalismo	  de	  Estado	  chinês	  	  
(sob	  domínio	  do	  PCCh),	  russo	  	  

(sob	  ex-‐KGB)	  e	  indiano	  são	  derivados	  
de	  experiências	  históricas	  com	  
“Socialismo	  de	  Mercado”	  e,	  
claramente,	  se	  diferenciam	  do	  

Capitalismo	  de	  Mercado	  	  
norte-‐americano.	  	  

Capitalismo	  de	  
Estado	  

NeocorporaIvista	  
brasileiro	  

ainda	  busca	  conquistar	  maior	  
autonomia	  tecnológica	  e	  financeira.	  
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Anexo	  EstaRsIco	  
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Pós-‐revolução	  
industrial	  

Entre-‐guerras	  

Baby-‐boom	  
pós-‐guerra	  

Conquista	  
do	  Novo-‐
Mundo	   Revoluções	  

burguesas	  

EsImaIva	  da	  Taxa	  de	  Crescimento	  da	  População	  Mundial	  em	  2014:	  1,064%	  
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Pós-‐revolução	  
industrial	  

Reconstrução	  
pós-‐guerra	  

Bônus	  
demográfico,	  
industrialização	  
e	  urbanização	  
nos	  BRICS	  

Taxa	  de	  Crescimento	  da	  Renda	  Per	  Capita	  (PPC):	  US$	  13.100	  /	  US$	  12.800	  /	  US$	  12.600:	  	  
2,3%	  em	  2013/12	  e	  1,6%	  em	  2012/2011.	  
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Reconstrução	  
pós-‐guerra	  
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Perda	  de	  capital	  
entre-‐guerras	  
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Pós-‐revolução	  
industrial	  

Reconstrução	  
pós-‐guerra,	  

bônus	  
demográfico,	  

industrialização	  e	  
urbanização	  	  

½	  Milênio	  de	  
Capitalismo	  



fercos@eco.unicamp.br 
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ 


