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O que devemos uns aos outros
Estrutura tributária, estrutura de poder
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ESTADO E DESIGUALDADE



A experiência greco-romana
Estado, desigualdade, legitimidade



A experiência greco-romana
Solidariedade de clã, liberalitas, ética da honra



A experiência medieval
Solidariedade de vassalagem, ética cristã pré-reforma



A experiência do primeiro liberalismo
Solidariedade liberal, ética cristã puritana



A experiência do primeiro liberalismo
Solidariedade liberal, ética cristã puritana

Virtude Necessidade



O descrédito do liberalismo clássico
Um fracasso trágico 



O WELFARE STATE COMO PARADIGMA



O Welfare State como paradigma
A crise das premissas do liberalismo clássico



O Welfare State como paradigma
A República cuida de seus filhos



O Welfare State como paradigma
Crescimento dos impostos



O surgimento do Estado de bem-estar social
Gastos sociais em % do PIB (OCDE)

País 1960 1990

Suécia 10 28

Holanda 10 25

França 13 25

Alemanha 15 23

Reino Unido 10 18

Japão 05 12

Estados Unidos 08 15

No Brasil, o chamado gasto social federal em 1995 foi de 11,24% do PIB.



A experiência do Welfare State
Solidariedade mecânica

Estado

ContribuinteBeneficiado



CRISE DO WELFARE STATE, CRISE DA DEMOCRACIA



A crise do Welfare State



A crise do Welfare State



Um sentimento de derrota

• Bye Bye Miss American Pie - 1971

https://www.youtube.com/watch?v=VhX3b1h7GQw


A crise da solidariedade mecânica

Estado

Contribuinte
(acredita que paga 

demais)

Beneficiado
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de menos)



A crise do Welfare State
A ascensão do neoliberalismo



Três mudanças fundamentais

Desregulamentação 
do capital

Desregulamentação 
do trabalho

Desregulamentação 
da subjetividade



Desregulamentação do capital



Desregulamentação do capital



Desregulamentação do capital



Desregulamentação do capital

Stockholders
Corporações

Stakeholders
Estados nacionais



Desregulamentação do capital



Desregulamentação do capital



Desregulamentação do trabalho



Desregulamentação da subjetividade



Desregulamentação da subjetividade



FISCO, PACTO SOCIAL E CIDADANIA



Nothing is but what is not
Fisco, pacto social e cidadania

Desafios 
nacionais

Desafios 
globais
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