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Narrativa Econômica

Finalmente...
Política para evitar Polarização Destrutiva

Por causa disso...
Polarização Política

Até que em um dia...
Transição Histórica

Era uma vez... 
Alavancagem Financeira: Capital e Dívida

Todos os dias... 
Metodologia Econômica



Alavancagem Financeira via 
Capitalização e/ou 

Endividamento
Tentar analisar o capitalismo e 

deixar de lado bancos, dívidas e dinheiro 
é como tentar analisar voos de pássaros e 

ignorar eles terem asas. Boa sorte!



Inovação - Empreendedorismo - Crédito

1. Usar dinheiro de outras 
pessoas em benefício 
próprio: conseguir 
associados

2. Ganho do fundador: 
participação acionária 
(com divisão de lucros / 
prejuízos) e gestão

3. Abertura de capital: 
IPO de parte minoritária 
com cotação atribuída 
por mercado de ações

4. Tomar dinheiro 
emprestado para fusões e 
aquisições: elevação do 
valor de mercado e 
enriquecimento
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Alavancagem Financeira via Crédito

1. Tem R$ 100.000; 
compra terreno.

2. Vende terreno por 
+ 25%: R$ 125.000; 
obtém rentabilidade de 
25% em 2 anos.

3. Tem R$ 100.000; 
toma emprestado 
R$ 300.000; compra 
casa por R$ 400.000.

4. Vende casa por 
+ 25%: R$ 500.000; 
obtém rentabilidade de 
100% em 2 anos, 
caso juro seja zero.
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Instrumento Híbrido de Capital e Dívida

• IHCD: “quase-capital” 
tem características de
dívida (juros) e de capital 
próprio (lucro)

• Efeito neutro para TN: 
empréstimo perpétuo, 
recebe juros iguais aos 
pagos por TDPb LP.

• Hedge do banco: para se 
proteger, 
sua Tesouraria adquire 
esses títulos de dívida 
pública. 

• Aumenta o 
grau de capitalização 
(Índice de Basileia III): 
possibilita elevação da razão 
de alavancagem financeira, 
inclusive do dinheiro 
público.
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Economia de Mercado de Capitais  e/ou 
Economia de Endividamento Bancário

7

sistemas financeiros 
baseados em 

mercado de capitais 
com cotações 
competitivas: 

mito-fundador da 
condução empresarial 

do crescimento. 

Estados Unidos e Inglaterra

sistemas financeiros 
baseados em crédito 

público com juros 
administrados:

condução estatal do 
processo de

salto de etapas para 
tirar atraso histórico.

França e Japão 

sistema financeiro 
baseado em crédito 

privado, mas com 
uma instituição 

estatal dominante, 
teve negociação 

política no processo 
de mudança.

Alemanha



Metodologia Econômica

Individualismo e Holismo Metodológico
Preferências Sociais e 

Comportamentos Altruístas
Neuroeconomia / Teoria Integral de Tudo

Física Social ou EconoFísica



A civilização contemporânea exibe 
tanto uma face positiva

como uma negativa
• Alguns expressam 

a face negativa da 
civilização ocidental. 

• Para eles, 
o significado
reside apenas na 
mente humana: 
o mundo, em si 
mesmo, é impessoal, 
sem propósito 
nem intenção. 

• Outros insistem no fato de, 
embora o universo tenha sido 
desencantado pela Ciência, 
ele está sendo novamente 
reencantado à luz de novas 
descobertas científicas.
• A nova Física, a nova Biologia

e as novas pesquisas sobre 
a consciência reconhecem
a vida e a mente serem 
elementos integrantes do 
mundo, e não subprodutos 
acidentais. 9



Uma Teoria Integral de Tudo
• Ervin Laszlo destaca a característica crucial da visão de um 

mundo emergente: a descoberta revolucionária segundo 
a qual nas raízes da realidade não há apenas matéria e 
energia, mas também um fator descrito melhor como 
informação ativa e efetiva: “in-formação”.
• A in-formação, afirma Laszlo, liga todas as coisas 

no universo, tanto os átomos como as galáxias, 
tanto os organismos, quanto as mentes. 

• Essa descoberta transforma o conceito fragmentado de 
mundo, imperativo nas ciências convencionais com divisão 
de trabalho, em uma visão de mundo integral, holística. 
• É necessária uma teoria integral de tudo não apenas 

focando um único objeto, mas os de todas as ciências.



Física Social: 
como boas ideias são disseminadas 

• Nos últimos séculos, 
o liberalismo clássico
argumentava: 
a cultura ocidental teria 
prosperado por causa dos 
paradigmas herdados de 
pensadores do 
Iluminismo, como 
Adam Smith e John Locke.

• Suas estruturas 
intelectuais ofereciam 
respostas para aquelas 
questões críticas. 

• No novo século, 
observa-se o 
Capitalismo de Estado, 
onde se adota 
a regulação do mercado 
sem travá-lo.

• Obtém melhores 
resultados econômicos 
e também 
desenvolvimento 
tecnológico. 11



2ª Metade do Século XX: embate entre 
Socialdemocracia e Socialismo Realmente Existente

• Antes, em países de capitalismo avançado e 
democracia liberal, criou-se uma sociedade pluralista 
na qual tanto a distribuição de bens 
quanto as políticas de governo eram determinadas 
pela concorrência e pela negociação social. 

• A sociedade civil aberta superou em qualidade de vida 
as sociedades centralizadas de cima para baixo. 

• Os mercados competitivos e as eleições políticas 
eram o modelo idealizado para serem experimentados 
pelos demais países do mundo. 12



Um Novo Mundo Tecnológico e 
Sem Ocupações Necessárias Para Todos
• A economia globalizou-se em fluxos de capital, 

mas os fluxos de trabalhadores ficaram 
restritos aos blocos regionais-comerciais. 
• Quando uma nova revolução tecnológica 

(“4ª Revolução Industrial”) dispensa 
os trabalhadores de baixos salários do mundo subdesenvolvido, 
eles estão sendo impedidos de transpor as fronteiras nacionais 
de países com maior bem-estar social.
• Nos últimos anos, as vidas pessoais foram transformadas por 

redes capazes de combinar gente e computadores. 
• A Internet torna as pessoas vez mais interconectadas, 

a ponto de as entupirem de informações, 
cuja má qualidade não sabem filtrar. 
• Não sabem em quais prestar atenção e quais ignorar. 13



O Que Fazer?
• Como resultado, o mundo parece estar à beira de 

ficar fora de controle, com posts nas mídias sociais 
causando colisões, tanto no mercado de ações, 
quanto nos governos. 

• Embora o uso de redes digitais já tenha convertido 
o funcionamento de nossa economia, negócios, 
governo e política, ainda não entendemos 
completamente a essência fundamental dessas 
novas redes de relacionamento humanos 
via transmissão digital. 

• De repente, nossa sociedade se tornou uma 
combinação de humanos e tecnologia com 
poderes e fraquezas diferentes de tudo já vivido antes.14



Objetivo da Física Social
• A Física Social ampliar o pensamento econômico e político, 

incluindo não apenas forças competitivas, mas também 
trocas de ideias, informações, pressão social e status
social, a fim de explicar melhor o comportamento humano. 

• Ela busca explicar não apenas como as interações sociais 
afetam as metas e decisões individuais, mas, mais 
importante, como esses efeitos sociais produzem a auto-
organização dinâmica da economia como sistema complexo
e em lugar do equilíbrio, propiciado por “a mão invisível do 
mercado” segundo a metáfora de Adam Smith. 

• Apenas quando entendermos como as interações sociais e 
o mercado competitivo em todos os âmbitos funcionam 
em conjunto poderemos assegurar estabilidade e justiça 
em nossa sociedade hiperconectada em rede.
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mecanismo impulsionador da 
Física Social: big data

• A Física Social funciona analisando padrões de experiência 
humana e troca de ideias dentro das “pegadas digitais”, isto é, 
sinais, vestígios, pistas deixadas por todos nós enquanto nos 
movemos pelo mundo – registros de chamadas, transações com 
cartões de crédito, localizações de GPS, entre tudo aquilo 
indicador da possível existência de alguma coisa padronizada. 
• Esses dados contam a história da vida cotidiana dos humanos 

ao registrar o que cada um de nós escolheu fazer. 

• As postagens no Facebook são o que as pessoas escolhem para 
dizer umas às outras, editadas de acordo com os padrões do dia. 
• Quem nós realmente somos é mais precisamente determinado 

por onde passamos nosso tempo e quais coisas compramos, 
não apenas por “o que dizemos (com filtro) sobre o feito”. 
• Estas últimas são narrativas inventadas, aqueles são dados..16



Laboratórios Vivos: câmera-de-imagem 
para medição de comportamentos
• O processo de analisar os padrões, 

dentro dessas “pegadas digitais”, 
é chamado de mineração de dados da realidade. 
• Através dela podemos descobrir muito a respeito de 

quem são os indivíduos. 
• Analisando esses padrões em comportamentos de 

muitas pessoas, busca-se descobrir a possibilidade de 
começar a explicar muitas coisas – colisões, revoluções, 
bolhas – anteriormente com aparências de ser 
aleatórias ou “atos de Deus” (sobrenaturais). 
• O método científico usado na Física Social é diferente 

daquele lógico-racional usado em Ciências Sociais, 
porque se baseia mais em “laboratórios vivos”. 17



Emergência Sistêmica
• Recentemente, uma nova Física da Emergência 

está em desenvolvimento: visa investigar as hierarquias 
entrelaçadas da evolução de sistemas complexos. 
• O conceito de emergência surgiu, pela primeira vez, 

no estudo das transições de fases em processos coletivos. 
• Desde então, mudou-se para novos problemas 

e surgiram novas ferramentas matemáticas, 
redefinindo os temas e o próprio estilo da Física teórica.
• A velha abordagem reducionista está agora, lado a lado, 

com uma nova sensibilidade metodológica (holística),
onde o conhecimento não é uma cadeia teórica ascendente 
(com “causação de baixo para cima” como no 
individualismo metodológico), mas sim a partir da 
análise dos “tijolos do mundo” (os múltiplos componentes 
interativos de um sistema complexo) e, progressivamente, 
incluindo escalas mais amplas. 18



Transição Histórica

História do Amanhã
História do Futuro: Desemprego Tecnológico

História das Redes e seus Efeitos
Era da Inteligência Artificial 

Era de Máquinas de Previsão



Controle da Fome, Pestes e Guerra 
• No alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou à 

constatação: nas últimas décadas, houve controle da fome, 
as pestes e a guerra. 
• Esses problemas não foram completamente resolvidos, 

no entanto, foram transformados de forças 
incompreensíveis e incontroláveis da natureza 
em desafios possíveis de ser enfrentados.

• Pela primeira vez na história, hoje: 
1. morrem mais pessoas obesas demais 

em lugar de quem come insuficiente; 
2. mais pessoas morrem de velhice

em vez de doenças infecciosas; e 
3. mais pessoas cometem suicídio em comparação a todas 

somadas mortas por soldados, terroristas e criminosos.20



Transformação da Fonte de Riqueza
• As armas nucleares tornaram uma guerra entre 

superpotências um ato louco de suicídio coletivo e 
com isso forçaram as nações mais poderosas da Terra a 
encontrar meios pacíficos de resolver conflitos. 

• Simultaneamente, a economia global abandonou 
as bases materiais para se assentar no conhecimento. 

• Antes, as principais fontes de riqueza eram 
os recursos materiais, como minas de ouro, 
campos de trigo e poços de petróleo. 
• Hoje, a principal fonte de riqueza é o conhecimento. 21



Desenvolvimento Tecnológico
• Apesar do aumento o risco da catástrofe ambiental, 

o desenvolvimento de campos como a engenharia 
genética, a medicina regenerativa e a nanotecnologia 
estimulam profecias ainda mais otimistas. 

• Alguns especialistas acreditam os homens poderem 
vencer a morte por volta de 2200; 
outros antecipam isso para 2100.
• Assim, os seres humanos seriam amortais – e não 

imortais: os futuros super-homens poderão morrer 
em alguma guerra ou em um acidente de trânsito. 
• Contudo, diferentemente de nós, mortais, 

suas vidas não teriam “data de vencimento”. 22



Em Busca da Felicidade Passageira
• A busca bioquímica da felicidade é também a principal 

causa do crime no mundo: pessoas consomem bebidas 
alcoólicas para esquecer, fumam baseados para se sentirem 
em paz, fazem uso de cocaína e metanfetaminas para 
ficarem espertas e confiantes, enquanto o Ecstasy 
proporciona uma sensação de êxtase, e o LSD faz o usuário 
ir ao encontro de Lucy in the sky with diamonds. 

• O que muitas pessoas esperam alcançar estudando, 
trabalhando ou criando uma família, outras tentam obter 
mais facilmente por meio da dosagem correta de moléculas. 

• Essa é uma ameaça existencial à ordem social e econômica, 
motivo pelo qual os países estão travando uma guerra 
contra o crime bioquímico, ou seja, o tráfico de drogas.
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Homo Deos
• Ao buscar a felicidade e a imortalidade, 

os humanos estão na verdade tentando 
promover-se à condição de deuses sobrenaturais. 
• Não só porque esses atributos são divinos, 

mas igualmente porque, para superar a velhice e
o sofrimento, terão de adquirir primeiro um controle de 
caráter divino sobre o próprio substrato biológico. 
• Se algum dia detivermos o poder de excluir a morte e 

a dor de nosso sistema, esse poder provavelmente 
será suficiente para estruturar nosso sistema 
do jeito desejado e para manipular nossos órgãos, 
emoções e inteligência de várias maneiras.
• Três caminhos: 
1. engenharia biológica, 
2. engenharia cibernética e 
3. engenharia de seres não orgânicos.
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a reengenharia das mentes humanas
• Quando a tecnologia permitir a reengenharia das mentes 

humanas, o Homo sapiens vai desaparecer, 
a história humana caminhará para seu fim, e 
um tipo de processo completamente novo vai surgir,
ainda incompreensível para as pessoas contemporâneas. 

• Qualquer previsão do futuro em um ou dois séculos, 
para ser válida, deve levar em conta a capacidade de 
reengenharia das mentes humanas. Isso é impossível. 

• No século XXI, segundo Harari (2015), além da engenharia 
biológica e da cibernética, o terceiro grande projeto da 
humanidade será engenharia de seres inorgânicos: 

1. adquirir poderes divinos de criação e destruição e 
2. elevar o Homo sapiens à condição de Homo deus. 
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História do Futuro: Desemprego Tecnológico

• Yuval Noah Harari, no livro “21 lições para o século 21” 
(2017), afirma: não temos ideia de como será 
o mercado de trabalho em 2050. 
• O aprendizado de máquina e a robótica vão 

mudar quase todas as modalidades de trabalho. 
• Contudo, há visões conflitantes 

quanto à natureza dessa mudança e sua iminência. 
• Talvez, dentro de uma ou duas décadas, bilhões de 

pessoas serão economicamente redundantes. 
• No longo prazo, a automação continuará a gerar 

novos empregos e maior prosperidade para todos?
• Estaríamos à beira de uma convulsão social 

assustadora, ou essas previsões são mais um exemplo 
de uma histeria ludista infundada? É difícil dizer. 26



aprendizado de máquina
• Humanos têm dois tipos de habilidades: física e cognitiva. 
• No passado, as máquinas competiram com humanos

principalmente em habilidades físicas, 
enquanto os humanos se mantiveram à frente das máquinas 
em capacidade cognitiva. 
• Por isso, quando trabalhos manuais na agricultura e 

na indústria foram automatizados, 
surgiram novos trabalhos no setor de serviços. 
• Esses serviços requeriam um tipo de habilidade cognitiva 

só possuída pelos humanos: aprender, analisar, comunicar 
e, acima de tudo, compreender as emoções humanas. 
• No entanto, a IA está começando agora a superar os 

humanos em um número cada vez maior dessas habilidades, 
inclusive a de compreender as emoções humanas através de 
alterações físicas, por exemplo, volume de voz. 27



Inteligência Artificial superior à 
Burrice Natural Humana

• Quanto mais compreendem os mecanismos bioquímicos 
acompanhantes das emoções, dos desejos e das escolhas 
humanas, melhores podem se tornar os computadores na: 

1. análise do comportamento humano, 
2. previsão de decisões humanas,  
3. substituição de profissionais humanos.

• A Neurociência e a Economia Comportamental hackearem
humanos e adquiriram uma compreensão muito melhor de 
como os humanos tomam decisões. 
• Constatou-se todas as nossas escolhas resultarem 

não de algum misterioso livre-arbítrio, mas sim de 
bilhões de neurônios calculadores de probabilidades 
em uma fração de segundo. 
• A tão propalada “intuição humana” é, na realidade, 

a capacidade de reconhecer padrões. 28



habilidades não humanas: 
“Efeito Waze”

• Duas habilidades não humanas especialmente importantes 
da IA são: 

1. a conectividade permitida pela substituição de humanos 
desconectados por uma rede integrada de informações e 
processamento de cálculos em sequência programada e 

2. a capacidade de atualização com facilidade 
(e exatamente no mesmo momento) de toda 
a inteligência artificial em rede.

• Essa vantagem potencial de conectividade e capacidade de 
atualização é tão rápida a ponto de, ao menos em algumas 
modalidades de trabalho, talvez ter sentido substituir todos 
os humanos por computadores, embora, individualmente, 
alguns humanos sejam melhores em seu trabalho 
comparados com as máquinas. 29



Emprego dependente de Gasto
• Harari é historiador e não economista. 

Parece desconhecer a Teoria do Emprego. 
• Há desemprego tecnológico, é inegável, 

mas ele pode ser compensado, por exemplo, com
investimentos público e privado em infraestrutura 
logística e/ou tecnológica. 
• Novos produtos resultam em nova linha de produção 

não necessariamente automatizada. 
• Emprego depende de demanda efetiva, isto é, 

expansão do consumo, investimento privado, 
gasto governamental e exportação líquida.
• Os governos podem decidir retardar o ritmo da 

automação para reduzir seu impacto e 
dar tempo para reajustes, inclusive com a RBU.
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modelo novo em debate: 
o da Renda Básica Universal (RBU)
• A RBU propõe:
1. os governos tributarem os bilionários e as corporações 

controladoras dos algoritmos e robôs, e 
2. usarem o dinheiro para prover cada pessoa com um 

estipêndio de modo a cobrir suas necessidades básicas. 

• Isso protegerá os pobres da perda de emprego e da 
exclusão econômica, enquanto protegerá os ricos da 
ira populista. O problema é a disputa de Estados nacionais.

• Maior possibilidade de ampliar o âmbito de atividades 
humanas consideradas “empregos”, é através de 
ocupações de cuidadores de crianças e idosos. 
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ferramentas de inteligência artificial
gera cinco implicações para trabalhos 
1. podem aumentar os trabalhos, por exemplo, 

com planilhas e contabilidade.
2. podem contratar novos cargos, 

como nos centros de atendimento.
3. podem levar à reconstituição de trabalhos, 

com algumas tarefas adicionadas e 
outras eliminadas como obsoletas.

4. podem mudar a ênfase nas habilidades específicas 
necessárias para um trabalho específico, 
como acontece com os motoristas de ônibus escolar.

5. podem alterar os retornos relativos a certas 
habilidades e, assim, alterar os tipos de pessoas 
capazes de melhor se adaptarem a tarefas específicas.32



Polarização Política
Era do Fim do Machismo

Era da Morte ou Fim das Democracias
Era do Populismo de Direita

Era do Neofascismo
Era da Mente Americana Mimada

Era da Pós-Verdade (Morte da Verdade)
Era Pós-Políticas Identitárias



Michael Kimmel. “Angry White Men: American 
Masculinity At The End Of An Era” (2013)
• Os acusadores (e acusados) com raiva doentia colocam a 

culpa em corporações gananciosas, legislaturas impassíveis, 
governos locais e estaduais cruéis e furiosos, mudanças 
demográficas capazes de enfurecerem os nativos norte-
americanos, isto é, os descendentes dos WASP 
responsáveis pelo genocídio dos nativos indígenas: 

1. as mulheres estão mais seguras hoje em comparação 
a qualquer outra época de nossa sociedade, 

2. os LGBT são mais aceitos e livres para amar quem amam e 
3. as minorias raciais e étnicas enfrentam menos obstáculos 

em seus esforços para se integrarem plenamente na 
sociedade americana.

• Acabou a Era do Direito Masculino Inquestionável e 
Incontestável: este é um livro sobre aqueles homens 
ainda não cientes disso – ou sentem “a mudança no vento” 
e estão determinados a “conter a maré”. 34



Democracias tradicionais entram em colapso? 
Questão para Steven Levitsky e Daniel Ziblatt

• Democracias ainda morrem, mas por meios diferentes. 
• Desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos 

democráticos não foi causada por generais e soldados, 
mas pelos próprios governos eleitos. 
• Líderes eleitos subverteram as instituições democráticas 

em países como Geórgia, Hungria, Nicarágua, Peru, 
Filipinas, Polônia, Rússia, Sri Lanka, Turquia, Ucrânia, 
Venezuela – e o Brasil assumiu esse risco a partir da 
eleição em 2018 sem debate público de 
um programa governamental e posterior anúncio de 
um programa ultraliberal dos Chicago’s Oldies. 
• A recessão democrática hoje começa nas urnas.
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quatro principais indicadores de 
comportamento autoritário

1. Compromisso débil com as regras democráticas do jogo: 
sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, 
como cancelar eleições, emendar, violar ou suspender a 
Constituição, proibir certas organizações ou 
restringir direitos civis ou políticos básicos; 

2. Negação da legitimidade dos oponentes políticos:
acusa seus rivais constituírem uma ameaça, seja à 
segurança nacional, seja ao modo de vida predominante;

3. Tolerância ou encorajamento à violência: laços com 
gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas 
ou outras organizações envolvidas em violência ilícita;

4. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, 
inclusive a mídia: leis para impor restrições aos protestos 
e às críticas ao governo em partidos rivais, 
na sociedade civil ou na mídia. 36



David Runciman. “Como a 
democracia chega ao fim” (2018)

1. o risco de golpes de Estado: tomada das instituições 
democráticas pela via armada ainda é hipótese realista.

2. o risco de uma catástrofe: a democracia entrará em 
colapso se todo o resto desmoronar por guerra atômica, 
mudança climática calamitosa, bioterrorismo, surgimento 
de inteligência artificial e desemprego tecnológico 
provocado por robôs, qualquer um desses fatores pode 
acabar com a política democrática.

3. a ameaça da tecnologia: robôs inteligentes ainda estão 
longe de existir, mas máquinas semi-inteligentes, 
encarregadas de minerar dados ou influenciar a tomada 
decisões em nosso nome, aos poucos estão se infiltrando 
em boa parte das nossas vidas, indo contra a privacidade 
e manipulando a opinião de segmentos sociais 
pela investigação de seus comportamentos habituais –
em uma privacidade hackeada para interferir em eleição.37



Jan-Werner Muller. 
“O que é o populismo?” (2016)

• O termo “populista” tem sido usado regularmente como sinônimo de 
“antiestablishment”, independentemente de qualquer ideia política.

• Os populistas se apresentam como “zangados” ou “raivosos” 
para atrair eleitores “frustrados” ou sofrendo de “ressentimento”.

• Todo político, especialmente em democracias dirigidas por 
pesquisas de opinião, apela para falar em nome de “o povo”, i.é, 
a eventual maioria eleitoral em uma circunstância ultrapassada.

• É possível reconhecer e lidar com o populismo de três maneiras:
1. o populista é crítico às elites, não só as econômicas, 

mas as intelectuais, incentivando o anti-intelectualismo;
2. os populistas são sempre contra as minorias, desafiando: 

“Somos o povo. Quem é você?!”
3. o populismo tende a representar um perigo para a democracia, 

porque esta requer o pluralismo e o reconhecimento de 
precisarmos tolerar termos justos de vida juntos como 
cidadãos livres, iguais, mas também irredutivelmente diversos.
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Yascha Mounk. 
“O Povo Contra A Democracia” (2018)

• O que define o populismo é a reivindicação de 
representação exclusiva do povo — e a relutância em 
tolerar a oposição ou respeitar a necessidade de 
instituições independentes. 
• Por isso, com tamanha frequência ela põe os populistas 

em rota de colisão direta com a democracia liberal.
• A probabilidade de um populista causar um estrago 

duradouro à democracia é quatro vezes maior 
em lugar de outros tipos de governantes eleitos. 
• Porém, em muitos casos, uma oposição disciplinada e 

atuante tem conseguido fazer frente às tentativas do 
governo de expandir seus poderes além das leis.

39



experiência de outros países 
sugere três lições principais

• Primeiro, a oposição sempre subestima o populista, 
deixando de enxergar a astúcia sob suas bravatas: 
com frequência, esse desdém pela figura de proa do populismo vem 
acompanhado de arrogante depreciação de seus partidários.

• Segundo, os opositores dos populistas muitas vezes deixam de 
trabalhar unidos até se verem juntos na impotência: 
aflitos e apavorados, os adversários do populista começam a fazer 
o jogo político da pureza, 
impondo testes ainda mais decisivos a seus potenciais parceiros e 
recusando-se a abraçar antigos aliados hoje dissidentes do populista.

• Terceiro, os oponentes dos populistas muitas vezes deixam de 
planejar uma perspectiva positiva para um país melhor:
em vez de tentar convencer seus colegas cidadãos de eles poderem 
oferecer benefícios tangíveis, concentram-se apenas nas falhas de seus 
inimigos – e os eleitores anti-establishment pouco importam.
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aprender a lidar com ressentidos
• A maioria dos partidários dos populistas tem plena 

consciência de seu líder mentir, disseminar mensagens 
de ódio e não passar de um bronco. 
• Convencidos de os políticos tradicionais nada terem a 

lhes oferecer, é precisamente essa postura antissistema 
[anti-establishment] o atraente nele. 
• Sempre existe a chance, dizem a si mesmos, de o 

populista realizar uma fração de suas promessas irreais. 
• Pelo menos, o populista vai poupá-los da 

hipocrisia envaidecida da velha-guarda.
• Jovens desqualificados pelo mercado de trabalho 

exigente de preparação mais adequada à atual 
revolução tecnológica se tornam anti-establishment.
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Madeleine Albright. 
“Fascismo: Um alerta” (2018) 

• O fascismo ganhou vida no início do século XX, 
quando o nacionalismo ressurgiu, 
somando-se à ampla decepção com o fracasso da 
democracia representativa em manter-se no compasso de 
uma revolução industrial impulsionada pela tecnologia. 
• Muitas pessoas não conseguiam achar trabalho: 

com a aristocracia desacreditada, a religião sob escrutínio e 
velhas estruturas políticas se dividindo, a doutrina de 
autodeterminação nacional dava esperança.
• A doutrina fascista é vinculada a um nacionalismo fanático

e à reversão do contrato social: em vez de cidadãos darem 
poder ao Estado em troca da proteção de seus direitos, 
o poder emana do líder e as pessoas não têm direitos. 
• Sob o fascismo, a missão dos cidadãos é servir; 

o trabalho dos governantes, ditar as regras; 
e o de milícias paramilitares, atacar com poder de fogo.
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Greg Lukianoff e Jonathan Haidt. 
"A Superproteção da Mente Americana"

• Este é um livro sobre três Grandes Inverdades, 
espalhadas amplamente nos últimos anos:

1. a Inverdade da Fragilidade: 
“O que não mata você, deixa você mais fraco”.

2. a Falsidade do Raciocínio Emocional: 
“Sempre confie em seus sentimentos”.

3. a Mentira de Nós Contra Eles: 
“A vida é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más”.

• Essas três Grandes Inverdades implicam as políticas e 
os movimentos políticos utilizadores delas com má fé. 
• Elas estão causando problemas aos jovens, às universidades 

e, mais genericamente, às democracias liberais. 
• Para citar apenas alguns destes problemas: 

a ansiedade adolescente, a depressão e as taxas de suicídio 
aumentaram acentuadamente nos últimos anos. 43
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Três Princípios Psicológicos para Educadores
PRINCÍPIO PSICOLÓGICO SABEDORIAS GRANDES INVERDADES

Os jovens são antifrágeis. Prepare os jovens
para a estrada da vida, não 
para um caminho exclusivo.

O que não mata 
te deixa mais fraco.

Somos todos propensos 
ao raciocínio emocional e 
ao viés de confirmação.

Seu pior inimigo não pode 
prejudicá-lo tanto 

quanto seus próprios 
pensamentos irrefletidos. 
Mas, uma vez dominada 

sua mente, sem 
autodeterminação 

ninguém pode ajudá-lo, 
nem mesmo 

seu pai ou sua mãe.

Confie sempre 
nos seus sentimentos.

Somos todos propensos 
ao pensamento dicotômico

e ao tribalismo.

A linha divisória entre 
o bem e o mal 

corta o coração 
de todo ser humano.

A vida é uma batalha 
entre pessoas boas e 

pessoas más.



Intolerância com o pluralismo
• A cultura em muitos campi universitários tornou-se mais 

ideologicamente uniforme, comprometendo a capacidade dos 
acadêmicos de buscar a verdade científica e de os alunos 
aprenderem com uma ampla gama de pensadores. 
• Extremistas proliferaram na extrema direita ou na extrema 

esquerda, provocando uma à outra com ódio mútuo. 

• A mídia social canalizou as paixões partidárias para a criação 
de uma “cultura de destaque”: qualquer um pode ser 
publicamente envergonhado por dizer algo bem-intencionado, 
se alguém interpretar isso como ignorância ou má-fé. 

• As plataformas digitais e as novas mídias sociais permitem 
os cidadãos se refugiarem em bolhas auto confirmatórias, 
onde seus piores temores sobre os males do outro lado 
podem ser confirmados e amplificados por extremistas e 
trolls cibernéticos para semear a discórdia e a divisão política.45



Prevenção contra as caças às bruxas:
geralmente, têm quatro propriedades
1. elas parecem surgir do nada; 
2. envolvem acusações de crimes contra o coletivo; 
3. as ofensas possíveis de levar a essas acusações são 

frequentemente triviais ou artificialmente fabricadas;
4. quando o acusado é inocente, quem sabe disso 

se omite em sua defesa ou, em casos extremos, 
se junta à multidão acusadora.

• A diversidade de pontos de vista reduz a 
suscetibilidade de uma comunidade às caças às bruxas.
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Michiko Kakutani. 
“A Morte da Verdade”(2018)

• Hannah Arendt em Origens do totalitarismo (1951): 
“O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto 
nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe 
a diferença entre o fato e a ficção, ou seja, a realidade da 
experiência, e a diferença entre o verdadeiro e o falso, 
pelos critérios do pensamento racional”.
• Similar ao panorama cultural e político vivido hoje em um 

mundo no qual as fake news e as mentiras são divulgadas em 
escala industrial por “fábricas” de trolls, lançadas em um fluxo 
ininterrupto pelo boca-a-boca e pelo Twitter, e espalhadas pelo 
mundo todo na velocidade da luz por perfis em redes sociais. 
• O nacionalismo, o tribalismo, a sensação de estranhamento, 

o medo de mudanças sociais e o ódio aos estrangeiros estão 
novamente em ascensão à medida que as pessoas, trancadas nos 
seus grupos partidários e protegidas pelo filtro de suas bolhas, 
vêm perdendo a noção de realidade compartilhada e 
a habilidade de se comunicar com as diversas linhas sociais, e 
tornando-se sectárias.
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Mark Lilla. “O progressista de ontem e 
o do amanhã: desafios da democracia liberal 
no mundo pós-políticas identitárias” (2018)
• Há uma diferença entre ser um partido preocupado 

com os trabalhadores e ser um partido trabalhista. 
• Há uma diferença entre ser um partido preocupado 

com as mulheres e ser um partido feminista. 
• É possível ser um partido preocupado com as minorias 

sem se tornar um partido das minorias. 
• Em primeiro lugar, todos nós somos cidadãos.
• Lilla comenta sobre a pendular alternância de poder 

entre liberais (Partido Democrata) e conservadores
(Partido Republicano) nos Estados Unidos.
• Os liberais se tornaram o “terceiro partido” ideológico dos 

Estados Unidos, mas estão na retaguarda de quem se 
autoproclama independente ou conservador. 48



desprezo do público pelo 
liberalismo como doutrina política
• O liberalismo

[esquerdismo] 
americano no século 
XXI está em crise: 

1. uma crise de 
imaginação e 
ambição por parte da 
esquerda, 

2. uma crise de adesão e 
confiança da parte do 
grande público.

• Norte-americanos, mesmo 
se votam em candidatos da 
esquerda, são cada vez mais 
hostis à sua maneira de: 

1. falar e escrever 
(especialmente 
a respeito deles), 

2. argumentar, 
3. fazer campanha, 
4. governar. 

49



Esquerda norte-americana não mais 
cativa o sentimento público

• Frustração de Lilla tem origem em uma ideologia perniciosa 
à campanha eleitoral para conquistar a maioria.
• Os liberais trazem muitas coisas para as disputas eleitorais: 

valores, compromisso, propostas políticas. 
• O que não trazem é uma imagem idílica de como a vida 

comum poderia ser, o que a direita americana tem fornecido 
desde a eleição de Ronald Reagan. 
• Essa imagem de futuro — e não o dinheiro, a propaganda 

enganosa, o alarmismo ou o racismo — tem sido a fonte 
primordial de sua força. 
• Os liberais abdicaram da disputa pelo imaginário americano.
• Falta imagem inspiradora do destino dos Estados Unidos.50



Política Identitária versus Projeto Nacional

• Com o surgimento de uma 
direita unificada em torno 
do individualismo 
nacionalista, os liberais 
americanos se viram diante 
de um sério desafio: 
desenvolver uma nova 
visão política do destino do 
país.

• “Sonho Americano” 
readaptado às novas 
realidades da sociedade 
americana e 
aprendendo com 
os fracassos de velhas 
atitudes.

• Os liberais não souberam 
esboçar essa imagem do futuro. 
• Envolveram-se na 

política identitária, 
perdendo o sentido de:

1. o que os norte-americanos 
compartilham como cidadãos,

2. o que os une como nação. 

• Nos anos 1980, essa política 
cedeu lugar a uma
pseudopolítica de autoestima e 
de autodefinição, cada vez mais
estreita e excludente, 
hoje cultivada nas faculdades e 
universidades. 51



Individualismo neoliberal = 
política de autoestima identitária
• Era Reagan propagou sua versão de esquerda: 

pior, ela acabou se tornando a doutrina seguida por 
duas gerações de políticos, professores, jornalistas, 
militantes liberais e filiados ao Partido Democrata. 
• O fascínio (e em seguida a obsessão) pela identidade

não desafiava o princípio fundamental do reaganismo: 
o individualismo! Pelo contrário, ele o reforçava! 
• A política identitária da esquerda se tratava, a 

princípio, de grandes grupos de pessoas: afro-
americanos e mulheres. 
• Todos buscavam reparar grandes erros históricos se 

mobilizando e se valendo das instituições políticas 
norte-americanas para assegurar direitos individuais. 52



causas individualistas particulares de minorias 
pouco dizem a respeito dos interesses coletivos 

da maioria do eleitorado
• Todo progresso da consciência identitária liberal tem sido 

marcado por um retrocesso da consciência política liberal, 
sem a qual nenhuma visão do futuro americano pode ser 
imaginada.
• Por isso não é de surpreender hoje o termo liberalismo

deixar tantos americanos indiferentes, quando não hostis: 
ele é visto, com alguma realidade, como uma doutrina 
professada basicamente pelas elites urbanas instruídas, 
sem contato com o resto do país. 
• A crítica é elas verem os problemas atuais, sobretudo, 

através das lentes da identidade, cujos esforços se resumem 
em zelar e alimentar movimentos hipersensíveis. 
• Eles dissipam em vez de concentrar as energias 

do que resta da esquerda, defensora do igualitarismo social. 53



George Lakoff.
Don’t Tink of an Elephant! (2004)
• Apresenta uma alternativa moral, uma moralidade 

mais tradicionalmente americana, um enquadramento 
por trás de tudo motivo de orgulho para os americanos.
• Se os democratas ganharem, no futuro, o partido deve 

apresentar uma visão moral clara para o país –
uma visão moral comum a todos os progressistas.
• Reenquadramento mental é mudança social.
• Moldura mental é a maneira como raciocinamos, 

inclusive, o senso comum: o que seria o bom senso.
• Em eleição, os valores morais são mais importantes 

em lugar de qualquer questão particular. 54



Moral para a Direita: servir docilmente 
ao sistema econômico-religioso

Era do Mito Iluminista dos 
Liberais de Esquerda
• O principal mito é este: 

“A verdade nos libertará. 
Se nós apenas dissermos às 
pessoas os fatos, porque as 
pessoas são seres 
basicamente racionais, 
todas elas chegarão às 
conclusões certas.”

• Na realidade, as pessoas 
pensam sob forma de 
enquadramentos.

• Quando progressistas apenas 
confrontam conservadores
com fatos, tem pouco ou 
nenhum efeito, pois não 
entendem como eles pensam.

Estrutura Mental de Direita
• O que é necessário é um pai forte e 

rigoroso capaz de:
1. proteger a família 

nesse mundo competitivo,
2. ensinar seus filhos o que é certo 

a partir da punição de
o que é moralmente errado,

3. o que é exigido de filho é 
obediência e perseguir 
seu interesse próprio 
para prosperar e tornar-se 
autossuficiente.

• A verdade por si só não libertará 
a mente da direita de sua moldura.
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Valores, Princípios e Direções Políticas 
versus Programas Governamentais
• Progressistas tendem a falar sobre programas governamentais. 
• Mas os programas não são o que a maioria dos eleitores quer 

saber; só quer saber: 
1. o que o candidato defende em termos morais, 
2. se seus valores são os valores “certos” face ao seu moralismo, 
3. o que seus princípios são, 
4. em qual direção seu candidato quer levar o país benéfica a si.
• No discurso público, valores superam programas, princípios 

superam programas, direções políticas trunfam programas. 
• Valores, princípios, e direções políticas são exatamente 

as coisas possíveis de unir progressistas, 
se eles forem criados corretamente. 
• A razão deles poderem nos unir é eles estarem conceitualmente 

acima de todas as coisas capazes de nos dividir.
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alguns dos parâmetros comuns capazes de 
dividir os progressistas uns dos outros:
1. interesses locais versus interesses universais;
2. idealismo versus pragmatismo;
3. mudança radical versus mudança moderada;
4. guerra total versus defesa moderada;
5. tipos de processos de pensamento de identidade política, 

socioeconômica, ambientalista, libertária civil, espiritual e 
antiautoritária.

• A visão progressista básica se centra em A Comunidade –
a Pátria é vista como uma família atenciosa e responsável. 
• Imaginam um País onde as pessoas se preocupam umas 

com as outras, não apenas com elas mesmas, e agem, 
responsavelmente, com força e eficácia para apoiar o outro.
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Luigi Zingales. “Um capitalismo para 
o povo: recapturando o gênio perdido da 

prosperidade americana”
• Os benefícios conferidos pelo capitalismo meritocrático –

em princípio, o norte-americano – não são 
nem tão grandes nem tão difundidos como antes. 
• Essa mudança enfraquece o apoio político ao sistema de 

mercado, mas o que mais prejudica o sistema de 
livre-mercado é a percepção de 
as regras não se aplicarem igualmente a todos, 
porque o sistema é fraudulento. 
• Essa frustração é semelhante ao sentido por muitas pessoas 

cada vez mais a respeito do sistema dos EUA como um todo: 
o jogo parece ser manipulado.
• As grandes corporações distorcem 

o funcionamento dos mercados em benefício próprio.
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confusão intelectual entre 
um sistema pró-mercado e 
um sistema pró-negócios

• Enquanto as duas agendas [Pro Market e Pro Business] 
coincidirem, encorajará o capitalismo de compadrio.
• Esses são os contrastes reais enfrentados pelo 

liberal clássico: 
1. entre meritocracia e privilégio herdado, 
2. entre responsabilidade e discrição (arbítrio estatal), 
3. entre liberdade e poder, seja estatal, seja de mercado, 
4. entre livre mercado e capitalismo de compadrio.
• O verdadeiro gênio do sistema capitalista não é 

a propriedade privada, nem o lucro, mas a competição.61



Luigi Zingales e Raghuram G Rajan. “Saving Capitalism From
the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to

Create Wealth and Spread Opportunity” (2014)

• Na busca contínua pela proteção do governo contra 
a concorrência, os capitalistas muitas vezes acabam sendo 
os piores inimigos do capitalismo. 
• Sem um forte eleitorado político os apoiando, 

e sob a pressão contínua dos interesses particulares, 
Os Mercados são sempre muito restringidos, 
nunca muito livres.
• Para nivelar a competição, os mercados precisam de regras. 
• Frequentemente, essas regras emergem do processo 

competitivo – como na formação de associações auto 
reguladoras – mas, às vezes, elas precisam ser impostas 
– e impostas por uma autoridade superior. 
• Sem regras devidamente aplicadas, a Lei da Selva, 

e não a do campo nivelado de jogo, prevalece. .62



Raghuram G Rajan. “O Terceiro Pilar” 
(The Third Pillar: How Markets and The State

leave The Community Behind) (2019)

• As ansiedades do homem branco de meia idade 
parece ser ligada ao risco de perder um bom emprego 
de “classe média” por parte dos trabalhadores 
com educação apenas até o Ensino Médio. 
• Isso tem sérios efeitos econômicos sobre eles, 

suas famílias e as comunidades onde vivem. 
• É amplamente compreendido as perdas de emprego 

decorrerem dos efeitos do comércio global e da 
automação tecnológica sobre os empregos antigos. 
• Menos bem entendido é o progresso tecnológico 

ter sido a causa mais importante. 63



Desglobalização
• A ansiedade pública se transforma em raiva, 

os políticos nacional-populistas veem mais valor em 
atacar importações e imigrantes para proteger os 
empregos na indústria, transformando a ordem 
econômica liberal pós-guerra, baseada em regras 
propícias a facilitar o fluxo de mercadorias, capital e 
pessoas através das fronteiras.
• Na verdade, a liberdade do fluxo de capital e 

mercadorias não foi acompanhado pela mesma 
liberdade para o fluxo de migrantes. 
• Quando houve o repatriamento do capital, 

o desemprego na periferia – África e América Latina –
foi um fator de repulsão a morar na própria terra-natal 
e um fator de atração para a migração com destino, 
respectivamente, à Europa e à América do Norte. 64



Novas Tecnologias
• Elas podem nos ajudar a resolver nossos problemas mais 

preocupantes, como pobreza e mudança climática. 
• Cumprir isso requer manter as fronteiras abertas 

para essas inovações poderem ser levadas para as partes 
mais subdesenvolvidas do mundo, caso não sejam 
tecnologias poupadoras de mão-de-obra. 
• Ao mesmo tempo, elas atraem pessoas de terras 

estrangeiras para apoiar as populações ricas dos países 
em processo de envelhecimento em trabalho manual ou 
doméstico como cuidadores de idosos. 
• O perigo reside não apenas em comunidades influentes 

não serem capazes de se adaptar e, ao invés disso, 
impedir o progresso, mas também no tipo de sociedade 
possível de surgir se nossos valores e instituições não 
mudarem à medida que a tecnologia empoderar-se e 
enriquecer de forma desproporcional o centro e 
enfraquecer e empobrecer a periferia.
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Este livro é sobre os três pilares de apoio à sociedade 
e como chegarmos ao equilíbrio certo entre eles 

para a sociedade prosperar

• Dois dos pilares sobre os quais Rajan se concentra são 
os suspeitos usuais: O Estado e O Mercado. 
• Rajan deseja reintroduzir no debate o terceiro pilar, antes 

negligenciado, A Comunidade, isto é, os aspectos sociais. 
• Quando qualquer um dos três pilares se enfraquece ou 

se fortalece, significativamente, seja como resultado do 
rápido progresso tecnológico, seja como resultante da 
terrível adversidade econômica como uma depressão, 
o equilíbrio fica abalado. 
• O período de transição pode ser traumático, mas a 

sociedade conseguiu superar, repetidamente, no passado. 
• A questão central neste livro é como podemos restaurar 

o equilíbrio entre os pilares em face da mudança tecnológica 
e social disruptiva em curso. 66



Comunidade vota na Volta do Estado de 
Bem-Estar Social com Mercados Regulados

• Rajan argumenta no sentido muitas das preocupações 
econômicas e políticas de hoje em todo o mundo, incluindo 
a ascensão do nacionalismo populista e os movimentos 
radicais de esquerda, podem ser atribuídas à diminuição de 
A Comunidade. 
• O Estado e O Mercado expandiram seus poderes e alcance 

em conjunto, mas deixaram A Comunidade relativamente 
impotente para enfrentar o peso total e desigual da 
revolução tecnológica. 
• As soluções para muitos dos nossos problemas também são 

encontradas ao trazer as comunidades disfuncionais de 
volta ao bem-estar social, não para reprimir os mercados. 
• É assim o modo como vamos reequilibrar os pilares 

em um nível mais benéfico para a sociedade e 
preservar as democracias liberais de mercado,
onde muitos de nós vivem. 67
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