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DO POVO, PELO POVO 
E CONTRA O POVO? 



Qual a relação entre 
democracia e 

desenvolvimento?



Renda Per Capita (1000aC-2000dC) 

Fonte: farewell to alms, gregory clark 



RENDA E VARIAÇÃO DEMOCRÁTICA 



Guerra civil gera 
pobreza.



Monopólio é melhor 
que conflito.






Monopólio é melhor 
que conflito.


Concorrência é melhor 

que monopólio.




Concorrência com 
ignorância racional.





Da ignorância 
racional à 

Irracionalidade 
Sistêmica



Mercado
Progresso
Imigração

Tecnologia

IRRACIONALIDADE SISTÊMICA 
 



AGONISMO 
A criança aprende a fazer 
política quando joga o pai 
contra a mãe para ficar 
acordada até mais tarde.

-Saul Alinsky



AGONISMO DIALÉTICO  
Criar antagonismos em que ambas as partes favoreçam sua 
causa dialeticamente. (Ex. O confronto entre dois times de 
futebol fortalece o esporte.)!



O projeto de uma democracia 
radical e plural requer a 
existência de multiplicidade, 
de pluralidade e de conflito e 
enxerga neles a razão de ser 
da política. 

-Chantal Mouffe
 





“O Estado é a grande ficção 
através da qual todos 

tentam viver às custas de 
todos os demais”.!

-Frederic Bastiat 



Concorrência 
econômica é melhor 

que concorrência 
política.



Enquanto cidadãos, 
somos um passivo para o 

estado; enquanto 
consumidores, somos um 

ativo para o mercado.



PLURALISMO ECONÔMICO 
•  Maior espaço privado (Constant)
•  Interesses concatenados (Olson)
•  Instituições inclusivas (Acemoglu)

- Liberdade como o bem comum -

 



O mercado é uma 
ferramenta contra as 

discriminações sociais 
que perpetuam a 

pobreza.



"As artes, o comércio e a 
agricultura não pedem ao governo 

senão o que Diógenes pediu a 
Alexandre – retira-te do meu sol, 

dizem em voz alta, - não temos 
necessidade de favor, o que 
precisamos é de liberdade e 

segurança".
-Bernardo Pereira de Vasconcelos



OBRIGADO!


ordemlivre.org
capitalismoparaospobres.com

diogocosta@gmail.com
 


