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emétrio Magnoli atualmente é colunista 
da Folha de São Paulo  e comentarista de 

política e assuntos internacionais da Globo 
News. É   integrante do Grupo de Análises de 
Conjuntura     Internacional (GACINT) da 
Universidade de São Paulo – USP .

News. É   integrante do Grupo de Análises de 
Conjuntura     Internacional (GACINT) da 
Universidade de São Paulo – USP .

Doutor em geografia humana, 
Demétrio é  especialista em 
política internacional, jornalista 
e sociólogo.  Escreveu, entre 
outros livros, ‘Gota de Sangue – 
História do Pensamento Racial’ , 
‘O Leviatã Desafiado’ e ‘A Vida 
Louca dos Revolucionários’.

Como docente, foi professor da 
Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Na condição de 
pesquisador e escritor, publicou 
dezenas de ensaios e obras. Foi 
comentarista da TV Cultura e 
colunista da Band News FM e 
revista Época.
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Um ciclo que se encerra
à luz da mudança
 
Nessa apresentação, Demétrio Magnoli 
discute sobre os cenários macroeconômicos 
e as relações de dependência sobre países, 
cruzando com a atualidade política e social.

Política e Economia
O que esperar de 2019? 

Tudo indica que, neste 2019, o nome de Lula 
não estará na cédula eleitoral. O pleito 
presidencial assinala o encerramento de um 
ciclo longo na história brasileira. A Nova 
República, proclamada em 1985 por Tancredo 
Neves, implodiu-se junto com o pacto 
econômico/social, algo que se reflete no 
espelho das contas públicas. O Brasil 
encontra-se numa encruzilhada histórica. 
Deve-se reinventar - ou, escolhendo reiterar o 
passado, marchar rumo a um abismo figurado 
pela crise do estado do Rio de Janeiro. 
 
A reinvenção envolve os dois pactos: política e 
economia. Há um caminho de reformas pela 
frente. Mas há, também, uma resistência 
poderosa e organizada à mudança, cujas raízes 
encontram-se em nossa extensa tradição 
corporativa, patrimonialista e paternalista.

Em suas palestras, 
Demétrio Magnoli se 

diferencia por 
apresentar com 

maestria cenários 
sociopolíticos e 

cenários politico- 
econômicos, do Brasil

e do mundo. É 
considerado uma das 

principais referências 
do tema no Brasil.



Ética e política transitam em 
esferas distintas - mas 
interconectadas
 
O nexo entre elas é estabelecido pela 
qualidade das instituições políticas, pela 
história e pelo modelo político-econômico. 
No Brasil, não é possível abordar esse 
nexo sem iluminar as características de 
nosso capitalismo de Estado. 

“Nessa palestra, Demétrio transcorre 
pela história do Brasil de forma objetiva 
e compreensível, revelando os aspectos 
positivos e negativos que regem, ou 
deveriam reger, o nosso Estado, 
sobretudo, no contexto micro e macro
da palavra ética”. 

A globalização e a
"Internacional dos nacionalistas"
 
Depois do superciclo de commodities, a História 
pregou uma peça nos arautos do "fim da História". 
A crise financeira mundial deixou no seu rastro os 
órfãos da globalização. O nacionalismo populista 
ergue-se sobre essa base social, nos EUA, na 
Europa e mesmo no Brasil. A revolta contra a 
globalização ameaça a coesão geopolítica do 
Ocidente e a própria ordem aberta erguida no 
pós-guerra.

Outros temas:
Cenários econômicos
do Brasil e do Mundo;

Política Internacional.
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