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Estrutura	da	apresentação

Civilização	Ocidental	X Civilização	Oriental

Trindade	Impossível:	“Liberté,	Igualité	et	Paternité”

Interpretações	do	Brasil

Grandes	Eras	Econômicas	e	Políticas



Grandes	Eras	
Econômicas	e	Políticas
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Civilizações Ascensões	e	Quedas	
dos	Impérios

Ciclos	“meio”	
Milenares

Civilização	Ocidental	
1.0

República	Romana	 (550aC-44aC)

Império	Romano	
Ocidental	

(44aC-476dC)

Civilização	Oriental	
1.0

Império	Romano	
Oriental	Bizantino	

(476-1453)

Império	Chinês	I (Dinastia	Ming	1368-
Guerras	do	Ópio	

Anglo-Chinesa:	1839-
1842	e	1856-1860)

Civilização	Ocidental	
2.0

Império	Anglo-Saxão	
ou	Euro-Americano	
(“Império	Soviético”	

1917-1991)

(1492-2050)	

Civilização	Oriental	
2.0

Império	Chinês	II (1979-…)



5



6

Um	período	relativamente	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	permitiu	aos	líderes	firmar	

tratados	políticos em	vez	de	lutar	até	a	morte	pela	fé.

As	origens	do	Iluminismo estão	no	início	do	século	XVIII,	
conhecido	como	“Século	das	Luzes”,	

e	seu	término coincide	com	
o	início	das	Guerras	Napoleônicas	(1804-1815).	

A	Revolução	Inglesa	(1640-
1688),	permitiu	

maior	grau	de	liberdade	aos	
colonos	britânicos	na
América	do	Norte.	

A	Guerra	da	Independência	
(1775–1783)	foi	o	resultado	da	
Declaração	de	Independência	de	

uma	nova	nação	soberana,	
os	Estados	Unidos	da	América,	

em	4	de	Julho	de	1776.	

Os	pensamentos	iluministas	a	
influenciaram,	porém	a	aliança	
como	os	franceses foi	decisivo;	
contudo,	o	custo	foi	alto	em	

termos	financeiros,	
arruinando	a	economia	francesa	
e	dando	origem	à	enorme	dívida.	

A	vitória	dessa	aliança	influencia	
a	Revolução	Francesa	(1789),	

seis	anos	depois,	e	as
subsequentes Independências	

nacionais.
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forças	político-ideológicas

Humanismo	ou	
racionalismo	esclarecido;	

Conservadorismo;	
Fundamentalismo	

religioso;	
Nacionalismo;	e	

Ideologias	utópicas	
(socialismo,	

ambientalismo,	etc.).

Durante	a	maior	parte	da	
história	humana,	pessoas	
influentes	sedentas	de	
poder,	prestígio	ou	

vingança puderam	contar	
com	sua	rede	política	

para	ratificar	essa	ânsia	e,	
no	esforço	de	satisfazer	os	
poderosos,	desativar	sua	
compaixão	pelas	vítimas,	

acreditando-se	na	
legitimidade	da	guerra.

Embora	os	componentes	
psicológicos	da	guerra	

não	tenham	desaparecido	
– dominância,	vingança,	
insensibilidade,	tribalismo,	
pensamento	de	grupo,	

autoengano	–,	
desde	fins	dos	anos	1940,	
eles	vêm	se	desagregando	
no	centro	do	capitalismo	
de	um	modo	que	leva	lá	à	

diminuição	das	
frequências	das	guerras.
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Eras Séculos Período Conquistas

Era	das	Dinastias	 XV-XVI (1400-1559) territórios	
(inclusive entre	
descendentes)

Era	das	Religiões XVI-XVII (1559-1648) lutar	até	a	morte	
pela	fé

Era	da	Soberania XVII-XVIII (1648-1789) direitos	civis

Era	do	
Nacionalismo	

XIX (1789-1917) direitos	políticos

Era	da	Ideologia	 XX (1917-1989) direitos	sociais



9

Ser	cidadão	brasileiro	representou	conquistar	
direitos	civis,	como	ter	direito	à	vida,	

à	liberdade,	à	propriedade,	à	igualdade	perante	
à	lei,	com	um	ou	dois	séculos	de	atraso,	com	
a	extinção	da	escravidão	e	a	proclamação	da	

República,	em	1888-89,	em	relação	às	
conquistas	inglesas	(1688),	norte-americanas	

(1783)	e	francesas	(1789)	nos		Séculos	XVII-XVIII.	

Somente	um	século	depois,	com	a	Constituinte	
de	1988,	após	1/3	do	período	republicano	com	

ditaduras	(1930-1945	e	1964-1984),	
verdadeiramente,	conquistamos	

direitos	políticos:	eleger	a	direção	da	sociedade,	
votar,	ser	votado,	associar-se	em	sindicatos	e	

partidos,	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	e,	
principalmente, à	democracia	da	propriedade.

Atraso	Histórico	
na	Cidadania	
Brasileira



Civilização	Ocidental	X
Civilização	Oriental



supremacia	ocidental:	
o	capitalismo, a	liberdade e/ou	a	democracia
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Co
m
pe

tiç
ão descentralização	da	

vida	política	e	
econômica,	
que	criou	as	
condições	para	o	
surgimento	dos	
Estados-nação	e	do	
capitalismo.

Ci
ên

ci
a forma	de	estudar,	

entender	e,	
finalmente,	
transformar	o	mundo	
natural,	
que	deu	ao	Ocidente,	
entre	outras	coisas,	
uma	importante	
vantagem	militar	
sobre	o	restante. Di

re
ito

	d
e	
Pr
op

rie
da
de o	controle	da	lei	

como	um	meio	de	
proteger	os	
proprietários	
privados	e	
solucionar,	
pacificamente,	as	
disputas	entre	eles,	
que	assentou	a	base	
para	a	forma	mais	
estável	de	governo	
representativo.



supremacia	ocidental:	
o	capitalismo, a	liberdade e/ou	a	democracia
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M
ed

ic
in
a ramo	da	ciência	que	

possibilitou	uma	
importante	melhoria	
na	saúde	e	na	
expectativa	de	vida,	
inicialmente	nas	
sociedades	ocidentais,	
mas	também	em	suas	
colônias.

So
ci
ed

ad
e	
de

	C
on

su
m
o modo	de	vida	

materialista	
em	que	a	produção	e	
a	compra	de	roupas	e	
outros	bens	de	
consumo,	em	grande	
escala,	desempenham	
um	papel	econômico	
central,	e	sem	o	qual	a	
Revolução	Industrial	
teria	sido	
insustentável.

Ét
ic
a	
do

	T
ra
ba
lh
o sistema	moral	e	modo	

de	atividade	derivados	
do	cristianismo	
protestante,	entre	
outras	fontes,	que	
fornece	a	coesão	à	
sociedade	dinâmica	e	
potencialmente	
instável	criada	pelos	
itens	anteriores.



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

abolição	da	propriedade	privada;

extinção	da	herança;

centralização	do	crédito;

propriedade	estatal	de	
todos	os	meios	de	produção.

Reivindicações	
socialdemocratas

governo	constitucional;

liberdade	de	expressão,	de	imprensa	e	
de	associação;

representação	político-partidária	
mais	ampla	por	meio	da	

reforma	eleitoral;

autodeterminação	nacional	ou	
autogoverno.



conciliação	entre	consumo	padronizado	e	
individualismo	libertário
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As	melhores	oportunidades	de	educação	pública,	inclusive	
para	os	soldados	norte-americanos	que	voltaram	da	
guerra,	associadas	com	financiamento	de	construção	de	
casas	nos	subúrbios,	se	traduziram	em	uma	significativa	
melhoria	na	qualidade	de	vida	nos	Estados	Unidos.	

Os	pais	dos	baby	boomers foram	
a	primeira	geração	a	ter	acesso	significativo	ao	
crédito	ao	consumidor.	

Eles	compraram	casa a	prazo,	
seu	carro a	prazo,	e	
seus	eletrodomésticos a	prazo.



revolução	comunista	ou	consumista
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A	sociedade	ocidental	de	consumo	em	massa	
forneceu	ao	Leste	Asiático	(e	não	à	ex-URSS)	
não	só	um	modelo	a	ser	seguido,	
como	também	um	mercado	mundial	
para	seus	bens	de	consumo	baratos.	

O	inesperado	foi	o	Socialismo	Realmente	
Existente,	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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Chimérica
Ao	“terceirizar	a	fabricação”	

para	a	China	–
em	2000,	os	Estados	Unidos
respondiam	por	26,6% e	

a	China por	6,6% do	total	do	
valor	adicionado	gerado	
pela	indústria	mundial;	
em	2009,	os	números	

modificaram-se	
para	18,9% e	15,6%,	

respectivamente,	ou	seja,	
os	dois	países	em	conjunto	

mantiveram	quase	
a	mesma	participação	
(de	33,2% para	34,5%).

Estes	números	revelam	
a	extensão	com	que	se	deu	
a	transferência	de	atividade	

industrial	dos	Estados	
Unidos	para	a	China	–,	
as	corporações	norte-

americanas	se	aproveitaram	
do	custo	da	mão	de	obra	e	
da	escala	de	produção	

na	China.

Ao	vender	trilhões	de	
títulos	financeiros	

dolarizados	ao	Banco	da	
China,	para	manter	

a	paridade	do	dólar	com	
o	yuan,	os	Estados	Unidos	
conseguiram	usufruir	de	

taxa	de	juros	
significativamente	

mais	baixa.



Trindade	Impossível:
“Liberté,	Igualité	et	Paternité”
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trindade	impossível	
na	política

Paradoxo	Fundamental	da	Política	
(Steven	Pinker):	

o	amor	que	pais	dedicam	a	seus	filhos	
torna	impossível	que	uma	sociedade	seja,	
ao	mesmo	tempo,	justa,	livre	e	igualitária.

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

Se	é	livre,	
elas	os	transmitirão	

a	seus	filhos.

Mas,	neste	caso,	
a	sociedade	deixa	
de	ser	igualitária	e	

justa,	

pois	alguns	herdarão	
riquezas	pelas	quais	
jamais	trabalharam.



dilemas	entre	
liberdade,	igualdade	e	paternidade
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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	justiça	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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Ela	era	apontada	pelos	
neoliberais	como	a	principal	
causa	do	estreitamento	da	
desigualdade,	em	meados	
do	século	20, ao	impulsionar	
a	mobilidade	social,	até	que	
Thomas	Piketty destaca	
a	inédita	destruição	de	

riqueza	ocorrida	
entre	1914	e	1945.

A	medida	mais	importante,	
em	uma	meritocracia,
é	a	mobilidade	relativa,	
em	particular	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.	
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Estado	Social-
Desenvolvimentista

Para	garantir	resultados	
igualitários,	uma	medida	é	

efetuar	grandes	transferências	
governamentais	de	renda	básica	

com	contrapartida	em	
frequência	escolar.	

Países	com	governos	
trabalhistas	construíram	

Estados	de	Bem-Estar	Social	
com	benefícios	para	
desempregados,	

subsídios	para	crianças	e	
complementação	do	

rendimento.	 Esses	benefícios	sociais,	além	do	
sistema	de	impostos	

progressivos,	
se	tornaram	nesses	países	

os	instrumentos	para	reduzir	
a	desigualdade	entre	
rendas	do	trabalho,	
porém	não	minoram	

a	desigualdade	entre	riquezas.



Interpretações	do	Brasil



Qual	é	a	identidade	nacional?
• A	plasticidade	e	a	espontaneidade fariam	parte	das	
nossas	práticas	e	formariam	um	éthos nacional:	
nós	seríamos	o	País	do	improviso que	dá	certo!

• “Familismo”:	o	costume	arraigado	de	transformar	
questões	públicas	em questões	privadas.	

• O	País	sempre	foi	marcado	pela	precedência	dos	afetos	e	
do	imediatismo	emocional	sobre	a	rigorosa
impessoalidade	dos	princípios,	que	organizam	
usualmente	a	vida	dos	cidadãos	das	mais	diversas	nações.

23



Cadeia	de	Cordialidade
• “Homem	cordial”:	no	Brasil,	

tudo	passa	pela	esfera	da	intimidade,	
1. em	um	contumaz	descompromisso	com	

o	uso	privado	de	bem	público	e	
2. em	uma	nítida	aversão	à	ética	pública	no	poder.

• Em	tudo,	dá-se	um	“jeitinho”	sob	forma	de	favor	pessoal,	
naturalmente,	recompensado	a	posteriori	nessa	
cadeia	de	cordialidade	no	toma-lá-dá-cá...

• Outra	mania	nacional é	a	de	congelar	a	imagem	de	
um	país	avesso	ao	radicalismo	e	parceiro	do	espírito	pacífico,	
por	mais	que	inúmeras	rebeliões,	revoltas	e	manifestações	
violentas estejam	sempre	presentes	na	nossa	história.	

24



País	do	imaginário	social: oportunismo	do	
“ouvir	dizer”	em	vez	de	“ver	ou	ler”	

• Maldita	realidade:	o	Brasil	está	entre	os	piores	
em	desigualdade	social	e	luta	com	dificuldade	para	
construir	valores	republicanos	e	cidadãos.

• O	País	aceita	ser	definido pelo
olhar	que	vem	do	exterior.

• O	Brasil	é	representado	por	estereótipos que:	
– ora	o	designam	como	tendo	uma	grande	“carência”	–
de	lei,	de	hierarquia,	de	regras –

– ora	tendo	“excesso”	–
de	lascívia,	de	sexualidade,	de	ócio	ou	de	festas.

25



Canibalismo: a	mania	de	se	reinventar	e	
traduzir	falhas	em	virtudes	e	prognósticos
• Seríamos	algo	como	uma	periferia	do	mundo	civilizado,	

habitada	por	uma	brasilidade	desajeitada,	
mas	muito	alegre,	pacífica	e	feliz.	

• Enfim,	um	local hospitaleiro,	de	valores	exóticos,	
onde	se	encontra	uma	espécie	de	“nativo	universal”,	
fruto	de	povos	“estranhos”	de	todos	os	lugares.

• Canibalizar	costumes,	desafiar	convenções,	enviesar	
supostos,	é	ainda	uma	característica	local,	um	ritual	de	
insubordinação	e	de	não	conformismo	que,	talvez,	nos	
distingue	ou,	ao	menos,	transforma-se	em	uma	boa	utopia.26



tentar	compreender	
o	Brasil	em	perspectiva	histórica

• No	País,	o tradicional convive	com	o cosmopolita;	
o	urbano com	o	rural;	o	exótico com	o	civilizado;	e	
o	mais	arcaico	e	o	mais	moderno	coincidem,	
um	persistindo	no	outro,	como	uma	interrogação.

• Compreender	a	vida	do	nosso	País	implica:	
1. questionar	os	episódios	que	formam	sua	trajetória	

no	tempo	e	
2. ouvir	o	que	eles	têm	a	dizer	sobre	as	coisas	

públicas,	sobre	o	mundo	e	o	Brasil	em	que	vivemos.

27



ilusões	de	conhecimento
• A	história não	é	um	tempo	para	se	teorizar	nem	
para	derivar	conhecimento	geral,	tampouco	deve	
ajudar	no	futuro,	sem	algum	cuidado.	

• Problema	da	indução:	forma	de	raciocínio	que	leva	à	
conclusão	de	um	certo	caso	com	base	na	observação	
da	regularidade	de	uma	ocorrência;	saber	história	
sem	teorizar	a	partir	dela	e/ou	sem	buscar	causação.

• Aprenda	a	ler	história,	no	processo	de	conhecer	
o	passado,	mas	não	crie	nenhuma	ligação	causal,	
não	tente	fazer	engenharia	reversa	com	supostas	
alegações	científicas,	sem	enxergar	o	processo	para	
frente na	dependência	de	trajetória	dos	agentes. 28



O	que	faz	do	brasil,	Brasil	ou	
do	Brazil,	Brasil?

• Desde	que	o	“Brazil”	é	Brasil,	desde	que	inventou	
para	si	um	sentido	próprio	e	autônomo	como	Nação,	
a	história	do	País	vem	se	afirmando,	também,	
como	uma	longa	narrativa	de	lutas,	violência,	
reivindicação	de	autonomia	e	igualdade,	
busca	por	direitos	e	construção	de	cidadania.	

• Essa	história é	a	um	só	tempo	comum	e	diferente,	e	
nada	tem	de	evolucionária,	no	sentido	de	aglutinar,	
de	modo	crescente,	progressivo	e	previsível	
uma	série	de	fatos	e	dados.
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Direitos	nunca	chegam	
de	uma	vez	por	todas

• Singularidade:	a	clara	concentração	nas lutas	por	direitos	
sociais	em	detrimento	dos	direitos	políticos,	sobretudo,	os	civis.	

• Sem	a	garantia	dos	direitos	civis,	cujo	princípio	normativo	é	
a	liberdade	individual,	e	sem	o	entendimento	de	que	
pessoas	obrigadas	a	obedecer	às	leis	devem	ter	igual	direito,	
a	despeito	das	diferenças	que	houver	entre	elas,	
a	noção	de	cidadania	não	tem	como	ser	exercida	
contemporaneamente	de	forma	plena.
– Não	há,	pois,	como	desvincular	essa	constante	e	incompleta	luta	

por	incorporação	de	direitos	e	construção	de	cidadania	no	Brasil	
dos	próprios	caminhos	da	história	do	País.	

– Não	há	como	deixar	de	mencionar	a	enraizada	e	longa	experiência	
social	da	escravidão,	a	qual	acabou	por	dar	forma	à	sociedade	
brasileira.
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Escravidão:	a	negação	dos	direitos	
fundamentais	de	liberdade	e	igualdade
• O	destino	dos	homens	livres	pobres,	aliás,	a	grande	
maioria	da	população,	não	seria	muito	diferente:	
emaranhados	a	estruturas	de	dominação	como	
o	mandonismo	e	o	coronelismo,	
giraram	em	torno	das	“relações	de	favor”.	

• Este	expediente	é	muito	mais	exercido	a	partir	de	
estruturas	de	dependência	pessoal do	que	
pautado	em	uma	cartela	de	direitos	civis	ou	sociais.	

• A	troca	de	voto	por	“favor”,	na	realidade,	
representa	a	própria	negação	de	direitos!
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de	súditos-escravos	à	subcidadania
• Se	a	construção	de	um	sentimento	de	nacionalidade	
acabou	por	ser	a	tarefa	prioritária	do	Segundo	
Reinado – com	a	voga	do	indigenismo romântico –,	
foi	com	a	República	que	se	cultivou	certa	
“brasilidade”:	o	sentimento	de	fazer	parte	de	
uma	comunidade	imaginada,	a	noção	de	
pertencimento	de	uma	condição	de	ser	brasileiro.	

• Brasileiros deixaram	de	ser	súditos do	Império	
para	se	imaginarem	como	cidadãos da	República.

• Porém,	com	a	Primeira	República	novas	formas	de	
subcidadania se	introduziram	no	País.
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Primeira	República
• O	suposto	era	que,	se	estava	decretada	a	liberdade,	
para	os	liberais isso	bastava,	já	que	a	competência	
de	cada	indivíduo seria	reconhecida	por	O	Mercado.	

• A	desigualdade,	no	entanto,	nunca	diminuiu,	
muito	antes	pelo	contrário:	
– os	despossuídos ficaram	onde	sempre	estiveram	–
sem	acesso	a	direitos	econômicos	– e	

– os	proprietários elevaram	continuamente	sua	riqueza.

• Não	se	deve	ignorar	os	primeiros	embates	por	igualdade,	
direitos	de	trabalho	e	de	cidadania	plena,	através	de	
greves	e	todo	tipo	de	manifestação	pública.	
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Ascensão	e	Queda	de	Getúlio	Vargas
• Com	Vargas,	o	Brasil	passa	a	exercitar	uma	paradoxal	
cidadania:	a	extensa	legislação	social	introduzida	a	partir	
da	década	de	1930	se	propunha	a	oferecer	proteção	legal	
ao	trabalhador	à	custa	das	liberdades	individuais.	

• A	ditadura	de	Vargas garantia	a	agenda	de	direitos	sociais,	
mas	suprimia	os	direitos	políticos.

• A	Constituição	de	1946,	por	sua	vez,	abriu	uma	fase	
democrática	inédita	na	história	do	País,	apesar	das	
tentativas	golpistas	em	1954,	que	levou	ao	suicídio	de	
Vargas,	e	1955,	contra	a	posse	do	Presidente	eleito,	JK.
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Golpes	e	Contragolpes
• A	Era	do	Nacional-desenvolvimentismo foi	

a	de	maior	industrialização,	integração	do	mercado	nacional,	
construção	de	Brasília	e...	a	bossa-nova!

• Mais	uma	ditadura,	com	o	golpe	militar	de	1964,	
fecharia	novamente	o	caminho	da	construção	dos	direitos.	

• Somando	à	ela	a	tutela	militar	entre	1889	e	1894	
(marechais	Deodoro	da	Fonseca	e	Floriano	Peixoto)	e	
a	ditadura	do	Estado	Novo	(1937-1945),	
nos	primeiros	100	anos	da	República,	
cerca	de	1/3	foi	sob	autoritarismo	militarizado.	

• Mas	o	uso	da	força	para	sustentar	o	poder	arbitrário	de	
golpistas nunca	foi	exclusividade	das	casernas:	
usou-se	a	força	da	mídia	para	dar	novo	golpe	em	2016...
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Derrubada	da	Ditadura
• A	Constituição	de	1988,	que	garante	
o	exercício	pleno	de	direitos,	chamada	de	“cidadã”	
por	Ulysses	Guimarães,	impôs	
uma	mudança	democrática no	Brasil.	

• Trinta	anos	atrás,	não	seria	possível	imaginar	que	
o	país	iria	eleger	para	a	Presidência	da	República:	

1. um	acadêmico auto	exilado	como	
Fernando	Henrique	Cardoso,	ou	

2. um	líder	operário como	Luiz	Ignácio	Lula	da	Silva,	
3. e	uma	mulher	e	ex-guerilheira,	Dilma	Rousseff.	
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Agenda	dos	direitos: entrada	
na	pauta	do	Estado	e	no	debate	público
• Afirma	direitos em	um	contexto	de	desigualdades.	
• Luta	por	novos	direitos	ao	buscar	o	tratamento	
igualitário	de	grupos	sociais	minoritários
como	os	idosos,	as	crianças,	os	homossexuais.

• No	Brasil,	a democracia ainda	convive	
perversamente	com	a	injustiça	social.	

• Persiste	um	déficit	republicano na	raiz	da	nossa	
comunidade	política	com	suas	práticas	patrimoniais,	
clientelistas	e	corruptas.	

• Falta	uma	agenda	ética capaz	de	transformar:	
1. o	sistema	político	eleitoral	e	
2. o	comportamento	partidário.
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