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A 
intelligentzia do ca-
pital financeiro tupini-
quim, serva dos inte-
resses externos mas al-
taneira por aqui, depois 
de sua passagem pelo 
poder público, faz a far-

ra no setor privado. Os mais conformistas 
diriam que a vida (ou o capitalismo) é as-
sim mesmo. O problema é que eles insis-
tem em pregar meta de inflação de 2%, a 
conversibilidade do real e a forte redução 
do “nosso Estado do Bem-Estar Social”.

Torna-se, assim, necessária, quase um 
serviço de utilidade pública, uma sistema-
tização antropológica desse grupo social, 
que combina teorias ditas modernas com 
um primitivismo ideológico rotundo.

São pré-keynesianos e pré-republica-
nos. Creem-se no século XXI, mas vi-
vem no XIX, padecendo de uma espécie 
de autismo temporal. São todos “cario-
cas”, não por origem, mas por se socia-
lizarem na capital do Império, tendo em 
dom Pedro II, o cosmopolita, a sua refe-
rência máxima. Vivem de papel, como 
os insetos – serão uma praga? – e batem 
continência para Wall Street e para a Ci-
ty londrina. Falam inglês quase sem so-
taque. Caio Prado, Celso Furtado e Igná-
cio Rangel são iguarias exóticas para o 
seu paladar refinado. Nossos aprendizes 
de manuais produzem insaciavelmente 
papers com uma econometria tão rebus-
cada como os ritos que Lévi-Strauss fla-
grou no Brasil do século XX.

Brasil, o país? Uma ficção geográfica, sem 
história, povo, sociedade organizada, in-
dústria, universidade ou agricultura fa-
miliar. Enfim, coisa de utópicos e de pro-
fessores mal pagos. O Brasil apenas exis-

te como paraíso das anomalias, para as 
quais eles possuem remédios certeiros. 

É importante que se diga que os efeitos 
colaterais do seu receituário originam-se 
dos vários anos de populismo. Se tivésse-
mos aderido aos princípios da teoria eco-
nômica, não teríamos inflação, desempre-
go ou pobreza. Melhor ainda, não tería-

mos nação ou sociedade. Apesar de se di-
zerem adeptos do progresso, acendem ve-
las quando podem ao deus mercado. Coi-
tado de Adam Smith, o iluminista!

Frequentam com assiduidade os sa-
lões e as festas organizadas pela Cor-
te financeirizada, ostentando um ar es-
nobe e pós-moderno. Alguns se dizem 
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assíduos leitores de Machado de As-
sis, sem perceberem que dariam ótimas 
 caricaturas a serem lapidadas em perso-
nagens pelo bruxo de Cosme Velho. Não 
engolem Joaquim Nabuco, no seu en-
tender muito radical, quase socialista.

A aristocracia econômica “carioca” 
tem suas sutilezas e ramificações. Uma 
pesquisa de campo não se faria difícil, já 
que as instituições a que pertencem são 
de conhecimento de todos. Seus expoen-
tes também, sempre prestes a conceder 
entrevistas para a mídia conservadora, 
na qual possuem uns tantos agregados.

Podem ser divididos em dois grupos: os 
liberal-cariocas e os social-cariocas. Os 
primeiros lidam com as finanças. Gos-
tam de discorrer sobre inflação, juros e 
câmbio. Mas seu assunto predileto é o 
superávit primário. Possuem uma rela-
ção quase freudiana com o Estado, que 
não cansam de atacar. Talvez possuam 
uma paixão recôndita por ele.

Já os social-cariocas são movidos pe-

la compaixão. Flertam com o primeiro 
grupo, já que também atendem às fes-
tas da Corte, mas seu objeto de estudo 
é a pobreza. Lembremos que o Impera-
dor também se ressentia da escravidão. 
Ficava feio lá fora.

Os social-cariocas acreditam, como 
também um ex-presidente, que se que-
ria príncipe, que “o Brasil não é um país  
pobre, mas um país que tem muitos po-
bres”, infelizmente! Dividem a socie-
dade, esses economistas “cariocas” são 
metidos a sociólogos, em dois grupos: 
os pobres e os não pobres. Mais recen-
temente, para enriquecer o seu mode-
lo, inventaram outra categoria, a “nova 
classe média”, formada pelos ex-pobres. 
Isso porque eles rodam todo santo dia 
nos seus computadores miraculosos as 
Pnads e percebem que a sociedade mu-
da. E sempre muda para melhor.

Eles também acham que o Estado é 
grande, senão não seriam economistas 
“cariocas”. Mas acham que o Estado pode 
ser eficiente e, inclusive, acabar com a po-

breza. Possuem duas soluções mágicas. 
A primeira é reduzir o valor da linha de 

pobreza, o que permite converter estatis-
ticamente pobres em não pobres. Tal co-
mo Cristo, seus laptops conseguem a pro-
eza de multiplicar os pães. A segunda tá-
tica é mais complexa, por enfrentar in-
teresses adquiridos. O Brasil precisa re-
duzir o número de ricos, ou seja, aqueles 
que, de acordo com a sua definição, vivem 
do Estado com polpudas aposentadorias.

Esses cidadãos brasileiros, ao menos 
até que lhes confisquem os passaportes, 
são bastante influentes, mais que eu, que 
você, mais que todos os partidos juntos, 
inclusive o PMDB. Apesar de próximos 
ao imperador, estão sempre em Brasília, 
onde mora a presidenta Dilma Rousseff.

Um projeto de lei ou medida provisória, 
com tramitação urgentíssima, poderia 
criar uma espécie de reserva ecológica 
para essa tribo extemporânea. Teriam 
todos os recursos, computadores, ho-
téis cinco estrelas e acesso às amenida-
des burguesas, e poderiam prestar con-
sultoria à vontade para fora do territó-
rio nacional. Seriam sustentados, pelo 
Estado, como sempre, e o seu trabalho 
renderia divisas para o País. 

Enfim, uma iniciativa vital para o 
futuro do Brasil, do povo, da socieda-
de organizada, da indústria, da univer-
sidade, da agricultura familiar e, prin-
cipalmente, do Estado.

O seu exílio do Rio de Janeiro nem se-
quer seria percebido. A antiga capital con-
tinuaria a ser o que é. Cidade Maravilho-
sa, cosmopolita no melhor sentido, mistu-
rando cultura popular e cultura de van-
guarda e um ativismo social esclarecido. 
Cidade turbulenta também, mas sedenta 
por mudanças, por se reintegrar à nação.

E os economistas cariocas que fa-
zem parte de nosso patrimônio cultu-
ral – Maria da Conceição Tavares, An-
tônio Barros de Castro e Carlos Lessa 
– a quem presto uma sincera homena-
gem, poderiam dormir em paz. •
P.S.: Este artigo foi escrito antes do trá-
gico falecimento do grande economista 
Antônio Barros de Castro, um dos mais 
originais de sua geração.

*É professor de História Econômica e 
Economia Brasileira no Instituto de Es-
tudos Brasileiros (IEB/USP) e doutor 
em Economia Aplicada pela Unicamp

Para essa turma,  
o Brasil é ficção 
geográfica  
sem história, sem 
povo ou sociedade 
organizada

Iluminado. O economista 
“carioca” é o que puxa a fila  
e nunca olha para trás
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