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Prefácio 

Por conta de suas 851 páginas, faço aqui um resumo da tese de 
ELISA KLÜGER, Meritocracia de laços: gênese e reconfigurações do 
espaço dos economistas no Brasil (São Paulo: Universidade de São 
Paulo- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas- 
Departamento de Sociologia - Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia; 2017), para estimular sua leitura. Eu a achei por acaso, 
para baixar na internet, ao pesquisar sobre a origem institucional de 
“economistas midiáticos”. 

Download: ELISA KLUGER. Meritocracia de Laços: Espaço dos 
Economistas no Brasil. São Paulo: FFLCH-USP 2017. 

É uma pesquisa biográfica de economistas participantes de 
redes de relacionamentos de trabalho [networking] propícias à 
nomeação governamental, desde a revolução de 1930 no Brasil. 

Nomenclatura é o conjunto de nomes e designações usados no 
âmbito de uma área específica do conhecimento. Também pode se 
referir a lista de verbetes formadores de um glossário, dicionário, 
enciclopédia, etc. 

A nomenclatura de determinada área do saber, por exemplo, se 
diferencia por seguir uma série de regras e metodologias próprias da 
sua respectiva disciplina. Alguns dos principais sinônimos de 
nomenclatura são: terminologia, vocabulário, glossário, listagem, 
catálogo e repertório. 

Nesse sentido, a tese de Elisa Kluger é excelente em Sociologia 
por demonstrar a montagem da rede de relacionamentos 
profissionais entre economistas não ter se dado, estritamente, por 
competência ou saber técnico, mas sim por heranças culturais de 
famílias, muitas delas dinásticas. Os nomes de economistas mais 
célebres são galvanizados, obtendo maior durabilidade, proteção e 
resistência contra a corrosão de prestígio, por conta dessa tradição 
hereditária. 

Networking é a ação de trabalhar sua rede de contatos, 
trocando informações relevantes com base na colaboração e ajuda 
mútua. Essa ação inclui diferentes atividades voltadas à carreira e 
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negócios, através da manutenção de relacionamentos interpessoais 
produtivos para a carreira profissional. 

Network ou networking? Os dois termos vêm do inglês e têm 
significados parecidos, mas existe uma diferença. 

• network é a palavra utilizada para descrever uma rede, ou seja, 
um grupo de pessoas conectadas – nesse caso, ligadas por 
interesses profissionais, políticos e/ou ideológicos; 

• networking designa um trabalho em rede, realizado a partir de 
movimentos ou ações de expansão, manutenção e 
aperfeiçoamento. 

Fazer networking serve para constru i r e estre i tar 
relacionamentos, auxiliando e obtendo suporte para uma série de 
demandas. A rede dispõe de informações e acessos capazes de 
ajudar a encontrar vagas de trabalho, conseguir uma promoção, 
contatar e convencer investidores e clientes em potencial. 

Por sua originalidade e ineditismo, a tese é merecedora de 
leitura por todos os economistas. Entenderão “o não dito”, “o 
aparentemente incompreensível”, em decisões exógenas, 
interferentes em suas almejadas carreiras profissionais. 

O termo nomenklatura (com K) deriva do latim nomenclatura. 
Assim como em português, significa uma lista de nomes.  

Originalmente, era uma lista de postos ou cargos com altas 
responsabilidades, cujos ocupantes deviam ser previamente 
aprovados pelo Partido Comunista da União Soviética. Por extensão, o 
nome passou a ser usado também para as pessoas ocupantes de tais 
cargos. 

O número de membros da Nomenklatura, na URSS, chegou a 
ser de 750.000 pessoas. No início, este grupo cresceu como o 
encarregado por administrar um país de proporções continentais.  

Seus militantes exerciam diversos trabalhos, desde técnicos a 
artísticos. Embora nem todos os membros pertencessem ao Partido 
Comunista, deviam ser “vistos com bons olhos” por ele.  



Aqui, no Brasil do regime militar, o SNI – Serviço Nacional de 
Informações – analisava, previamente, a ficha biográfica de cada 
nomeado. Funcionava como um órgão de espionagem da ditadura 
militar. 

Seja à direita, seja à esquerda, existe uma nomenclatura entre 
economistas? Para a resposta, leia a tese de Elisa Kluger. Trata-se de 
uma inédita História dos Economistas no Brasil. 

Afinal, em resumo, qual é sua tese? Nas entrelinhas, fica 
implícito: a “sorte do berço”, com a herança de elite socioeconômica e 
cultural carioca e paulistana, foi decisiva no destino profissional dos 
economistas brasileiros, embora, em alguns casos, não tenha sido 
uma barreira insuperável. 

Fernando Nogueira da Costa 

20 de março de 2022 



Abertura (1930-1964) 

Sob a orientação da Profa. Dra. Sylvia Gemignani Garcia, Kluger 
(2017) é uma tese acerca dos laços entre economistas. Configuram 
redes de relacionamentos profissionais, muitas rivais em termos de 
ideologia, para nomeação em cargos públicos, disputa de verbas para 
pesquisa e espaço na imprensa, para formação de opinião pública e/
ou especializada.  

Isso sem falar na avaliação “não tão cega”, ou seja, parcial 
contra os pares antagônicos, para cumprir a exigência de publicações 
acadêmicas influentes na carreira acadêmica. 

Os estudos para o doutorado de Elisa Kluger foram realizados 
em três diferentes estruturas institucionais: a Université de Picardie 
Jules Verne, a University of California at Berkeley e a Universidade de 
São Paulo. 

A epígrafe, com citação de Pierre Bourdieu e Monique de Saint-
Martin (“Le Patronat”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. v. 
20-21, 1978, p. 37), resume bem seu objeto de estudo sociológico. O 
leitor interpreta Kluger buscar uma a uma as relações múltiplas, de  
proximidade  e  de distância, de afinidade e aversão, de simpatia e  
antipatia,  estabelecidas  entre  diferentes categorias de economistas.  

As relações de proximidade ideológica são, evidentemente,  tão  
importantes  quanto as relações de oposição, porque as   afinidades  
de estilo  de  vida expressas por elas são, sem dúvida, as condições 
permissivas, senão necessárias, ao estabelecimento dos  vínculos de 
todas as ordens, oficiais  ou  informais  ou  até  mesmo clandestinos. 
Isto sem falar dos casamentos entre colegas,  a indicação para 
empregos ou a participação em Diretorias e/ou Conselhos de diversas 
ordens, nos  grupos  de  amigos  e antigos alunos, reestabelecidos 
em redes sociais,  a  frequência  aos  mesmos  salões,  aos mesmos  
jantares,  às  mesmas  classes sociais,  etc.,  as “ligações” afetivas ou 
os acordos tácitos.  

Um comportamento tácito é aquele capaz de ocultar algo, seja 
um segredo, seja uma situação não desejável de ser exposta. 



Po r me i o da o rques t ra ção imed i a t a do s háb i t o s 
comportamentais e da homogeneidade  dos  estilos  de  vida e 
pensamento, no caso, econômico e político, para não dizer do status 
social (“quem é quem”)  se divulga a reputação profissional.  Os laços 
profissionais ocorrem não só sob a estrita ideologia do mérito 
profissional no saber, mas mais sob a intermediação das relações 
pessoais, como  as  trocas  de  informações subjetivas (para elogiar 
ou para denegrir fulanos e sicranos),  de favores  (entre  outros,  o 
“toma lá, dá cá” em termos de convites),  as operações  de  
cooptação  e,  em  particular,  a escolha de  sucessores em cargos ou 
até mesmo em prestígio.  

A fisiologia sociológica é um ramo dedicado ao estudo 
macroscópico (sistêmico) e microscópico (familiar ou pessoal) de 
todas as estruturas corporativas em redes de relacionamentos 
sociais. 

No resumo da autora, seu estudo se propõe a “enraizar 
histórica e socialmente o espaço dos economistas no Brasil, 
abordando os laços entre os agentes em concorrência para 
estabelecer as fronteiras e os princípios de legitimidade de seu 
conhecimento e sua atuação”.   

A tese se dedica ao exame do trânsito de especialistas em 
Economia entre a academia, o Estado e o setor privado, além da 
experiência internacional de cada qual. Enfatiza a convergência de 
dois recursos no acesso às posições de poder e  prestígio:  os  
vínculos  com  pessoas  e  instituições  e  as credenciais 
especializadas como titulações acadêmicas e experiências 
profissionais.  

A tese examina o período dos anos 1930 ao início dos anos 
2000 e  mostra  como o  espaço profissional dos  economistas  foi  se  
adensando.  Kluger se aprofunda nas configurações e fracionamentos 
prevalecentes em cada ponto do tempo.  

Para tanto, fez  entrevistas  e pesquisou em  fontes  
secundárias  os  dados  relativos  às  origens  sociais (familiares)  e  
trajetórias  dos agentes, enfatizando a confecção dos laços de união 
ao longo do tempo. Dados sobre os vínculos sociais foram utilizados 
para desenhar as redes, apresentadas ao final de cada capítulo.  



Marcadores de propriedades sociais foram acrescentados às 
redes para caracterizar cada ponto do espaço. Kluger revela:  os  
laços  tendem  a  formar-se  entre  pessoas  com afinidades sociais 
decorrentes da proximidade estrutural.  

Oximoro é uma figura de linguagem onde se coloca palavras de 
significados opostos lado a lado, criando um paradoxo para reforçar o 
significado das palavras combinadas. O oximoro do título 
“meritocracia de laços” caracteriza uma história na  qual,  malgrado  
a  valorização  progressiva  da  qualificação especializada  para  o  
exercício  de  funções  de  prestígio  na  área  econômica,  conserva-
se  a importância crucial do “capital social” como rota de acesso ao 
poder.  

O capital social, em “economês”, conceitua uma contabilidade 
financeira, pois é a parcela do patrimônio líquido de uma empresa 
através de investimento na forma de ações, efetuado na companhia 
aberta por proprietários ou acionistas. Em Sociologia, pelo lido na 
tese, refere-se ao networking.  

Networking é o compartilhamento de informações ou serviços 
entre pessoas, empresas ou grupos. É também uma maneira de os 
indivíduos aumentarem seus relacionamentos para seu trabalho ou 
negócio. Como resultado, conexões em uma rede podem ser 
construídas e são úteis para indivíduos alcançar metas em suas vidas 
profissionais. 

Esse capital social pode ser mais valioso frente ao capital 
humano individual. Capital humano é o conjunto de conhecimento, 
habilidades e atitudes favoráveis à realização de trabalho de modo a 
produzir valor econômico. São os atributos adquiridos por um 
trabalhador por meio da educação, perícia e experiência. 

O pressuposto da meritocracia é o capital humano ser o 
principal ativo detido por trabalhadores. Leva essa capacidade 
pessoal de ganho ao longo da vida até a infelicidade de uma doença 
mental ou do túmulo. 

O termo capital humano surgiu em 1961 por Theodore W. 
Schultz (Prêmio Nobel de Economia em 1979), quando ele publicou o 
artigo “Investment in Human Capital”, na American Economic Review. 
No artigo, ele explicava como o crescimento do Produto Nacional 



Bruto era resultado do investimento no conhecimento e nas 
habilidades humanas dos colaboradores. De acordo com essa ideia 
(questionável) de Schultz, os trabalhadores teriam o controle de sua 
própria produtividade e de seus ganhos. 

O “espaço dos economistas”, objeto central da tese de Kluger, 
“é composto tanto pelo campo relativamente autônomo da Ciência 
Econômica – com suas escolas, revistas, associações e demais 
instâncias  de  formação,  regulação  e  consagração  –  quanto  pelas  
instituições  da área  econômica  do  Estado  e  pelas  empresas  e  
bancos  privados”.  Ao acompanhar a gênese  e  as  reconfigurações  
do  espaço  dos  economistas  no  Brasil,  verifica, historicamente, a 
luta travada por um conjunto de agentes notáveis na mídia.  

Essa “luta profissional” mobiliza capitais científicos, sociais, 
simbólicos e políticos para construir as fronteiras ideológicas. Estas 
separam os agentes competentes e credenciados para as tarefas de 
gestão racional da economia, no setor  público  e  privado, por regras 
não escritas ou não ditas, por exemplo, heranças de prestígio 
familiares ou amizades.  

A leitura histórica, inclusive das tradições familiares do 
reconhecimento da “elite socioeconômica” como também “elite 
cultural”,  permite  acompanhar  o  processo  de  reconhecimento  e 
ascensão  dos  economistas  no  campo  do  poder. Nesse espaço, 
onde há  as  frações  dominantes  das diversas  esferas  de  
atividade,  o  grande  volume acumulado   de  diferentes espécies de  
capitais (financeiros, culturais, sociais)  demarca a  luta  para  
estabelecer  a  legitimidade  e  o  valor  relativo  de  cada  espécie  
de recurso individual  e  conquistar  poder  sobre  os  diferentes  
poderes,  influenciando  a  própria conformação  da  disputa. 

A  análise  da  rede,  derivada  da  narrativa  feita por Kluger  
na Abertura de sua tese, permitiu tratar de algumas temáticas 
centrais no curso da tese, como o padrão de relações do espaço dos 
economistas no Brasil com universidades, centros de pesquisa  e  
economistas  de  outros  países. Examinou também  a  relação  entre  
a  origem  regional  e  as posições  nas  redes,  ou  ainda  o  poder  
em  forma  de  capital  social  derivado  do  grau  de conectividade 
dos agentes e de sua capacidade de fazer ligações entre diversos 
subgrupos. 



A premissa da tese é as relações sociais se formarem em 
espaços estruturados, nos quais  os  agentes  possuem  conjuntos  
dissimilares  de  capitais  (econômico,  simbólico, cultural, político, 
militante, religioso etc.), acumulados em suas trajetórias, sendo a 
tessitura de  vínculos  dependente  da  dotação  de  recursos  e  das  
clivagens  observáveis  no  espaço social.  Assim sendo,  Kluger 
procura  mostrar  quais as propriedades  objetivas  e as disposições 
subjetivas tornam provável um agente ocupar determinada posição 
no espaço profissional dos economistas.  

A distância entre dois pontos na rede corresponde à distância 
das posições estruturantes do espaço constituído e reproduzido pelas 
disputas em torno dos  princípios  de  hierarquização  e  de  
legitimação  de  visões  de  mundo  e  formas  de produção  de  
conhecimento. 

!  



Nas  redes,  apresentadas graficamente  no fim  de  cada  
capítulo,  o  tamanho  e  a  coloração  dos círculos indicam o número 
de conexões de cada agente ou instituições. Quanto maior o número 
de vínculos de um ponto na rede, maior será sua circunferência e 
mais próxima da  coloração  magenta  da  escala .  Quanto  menor  o  
número  de  vínculos  de  um ponto na rede, menor sua 
circunferência e mais próxima do amarelo.  

Conforme  anunciado,  no  título  da  Abertura,  a  proposta  do  
capítulo  é  analisar  as condições sociais de formação da CEPAL e as 
vias de  entrada  do  pensamento  ali  produzido  no  Brasil.  A  rede  
ilustra  alguns  padrões  esclarecedores do processo social observado.  

Em primeiro lugar, destaca a origem de quem propôs e  
defendeu  na  ONU  a  criação  da  Comissão Econômica para a 
América Latina. Estava entre  os herdeiros  Santa  Cruz.   

Estes tinham conexões com indivíduos largamente dotados de 
trunfos políticos. Eram descendentes de presidentes e famílias 
centrais da elite chilena, tendo precoce familiaridade com o poder e 
extensa rede de contatos  no  mundo  político.  Acumulavam  a  
tradicional  formação  em Direito  e  o  cosmopolitismo  requerido  
para  se fazerem  ouvir,  internacionalmente, tornando-se  
interlocutores  de  burocratas,  cientistas  e  políticos  dos  países  
centrais. 

Na primeira rede, a de Abertura (1930-1964), o economista 
brasileiro de destaque é Celso Furtado e a instituição, a CEPAL. Celso 
Furtado  desempenhará  papel  de intermediário entre o nacional e o 
estrangeiro. É a figura mais ao centro no plano e aquela com maior  
número  de  vínculos,  ao  lado  da  própria  CEPAL.   

Além dos elementos gráficos da rede,  são  utilizados  
marcadores  de propriedades sociais, sintetizados nas tabelas 
apresentadas no fim de cada capítulo, indicando período  de  vida  
dos  agentes, local de nascimento,  formação,  filiação familiar, além 
de marcadores da visão de economia. Por exemplo: 

Celso Monteiro Furtado (1920-2004), Pombal – PB, Graduação 
na Faculdade Nacional de Direito.  Doutorado em História Econômica 
(Sorbonne).  Pai juiz e desembargador, mãe de família de 
proprietários de terra.  



Maria da Conceição Tavares (1930); Anadia – Portugal; 
Graduação em Matemática (Universidade de Lisboa).  Graduação em 
Economia (FNCE). Pai, em Portugal, chefiava a Companhia Vinícola 
Amadora Ltda., no Brasil, fundou a Companhia Cervejaria Cayru.  

Carlos Lessa (1936-2020); Rio de Janeiro – RJ; Graduação em 
Economia  (FNCE).  Especialização em Economia (CNE). Descendente 
de Gomes Freire de Andrade, vice-rei do Brasil. Avô materno 
advogado e filho de José Higino Duarte Pereira da Silva. Avô paterno 
médico, botânico e professor no Pedro II. Pai médico.  

Antônio Barros  de Castro (1938-2011); Rio de Janeiro – RJ; 
Graduação em Economia (FNCE).  Pós-graduação em  Economia  e  
Filosofia da  Ciência  (LSE).    Pós- graduação em Matemática (Centre 
d’Études des Programmes Économiques). Mãe bisneta do Barão de 
Itu –– irmão do Barão de Piracicaba e neta de Raphael Aguiar Paes de 
Barros. Avô paterno médico e veterinário de família tradicional do 
Maranhão. Pai engenheiro, foi funcionário público e fazendeiro. 

No  grupo  daqueles  nascidos  ao  redor  de  1935,  
representado  neste primeiro  capítulo  por Osvaldo Sunkel, Maria da 
Conceição Tavares, Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro, não  se  
nota,  no  caso  brasileiro,  menor  segurança  social  e/ou  
disponibilidade  de  capitais culturais.  Lessa  e  Castro  descendem  
de  tradicionais  elites  brasileiras  com  sólidos  laços com a vida 
política.  

Embora Castro tenha experimentado o declínio econômico de 
sua família,  a  educação  sólida  e  cosmopolita  dos  grandes  
colégios  e  a  tradição  familiar deixaram marcas profundas em seu  
habitus. Tavares também cresceu em meio à segurança material  de  
uma  família  burguesa  industrial-exportadora  de  sucesso,  dando  
a  ela condições  de  investir  em  sua  formação  intelectual.   

A  formação  em  Economia  dos  brasileiros, tanto  quanto  dos  
chilenos  dessa  geração,  apresenta  uma  conjugação  entre  
instituições nacionais e a CEPAL. Essa instituição à época começava a 
implementar seus cursos de formação e abrir ramificações em outros 
países. 

No período analisado na Abertura, as instituições de formação 
em Economia e os órgãos do Estado  brasileiro,   ligados à economia,  



tinham  elos  entre  si,  ficando próximas,  tanto no  espaço social 
representado,  quanto no  espaço  físico,  com  o  DASP – 
Departamento Administrativo do Serviço Público, um órgão público do 
governo federal brasileiro, criado em 30 de julho de 1938, durante o 
governo de Getúlio Vargas –, e  a   Conjuntura Econômica,  revista  
da  Fundação  Getúlio  Vargas, lançada em novembro de 1947,  
ambos alojados  no  Ministério  da  Fazenda.  

Essas instituições foram criados por um conjunto de agentes, 
embora com possíveis orientações econômicas e posicionamentos 
políticos distintos, capazes de sobrepujar suas diferenças em prol da 
valorização da visão econômica. Dentro dessa pluralidade, havia 
consenso de ser preciso empregar a racionalidade instrumental  para  
promover  a  modernização  nacional.   

A escolha do grau de conectividade como parâmetro para a 
observação  da  centralidade  e  prestígio  dos agentes  baseia-se  na  
ideia  de  quanto  mais  vasta  a  rede  de  laços de  um  ator,  maior 
é o capital social do agente – e mais ampla é sua capacidade de ação.  



Rede do Primeiro Movimento (1945-1964)   

A rede tecida a partir dos vínculos narrados na tese de 
doutorado de Elisa Kluger, no chamado por ela de Primeiro 
Movimento, expressa a diferenciação  do  espaço  brasileiro  dos  
especialistas  em  Economia,  ocorrida  ao  longo  do período  após a 
II Guerra Mundial  até o  primeiro  governo  militar.   

Por  diferenciação entende-se tanto a multiplicação das Escolas 
de Economia e das estruturas institucionais governamentais, 
especializando-se em diferentes áreas da administração econômica, 
quanto  o  distanciamento  relativo  entre  grupos  com  visões  
econômicas  divergentes.   

No princípio  do  Movimento,  predominava  a  tendência  à  
cooperação  de  todos  aqueles engajados  na  valorização  do  saber  
econômico  e  na  missão  de  transformá-lo  em instrumento  
fundamental  de  racionalização  das  práticas  do  Estado.  Desse  
modo,  as equipes  econômicas  eram  integradas  por  membros  de  
diferentes  grupos  e  as  escolas  e institutos de pesquisa publicavam 
trabalhos e abrigavam pessoas com diversas orientações econômicas.  

Depois de uma série de episódios conflituosos, como o caso dos 
acordos de Roboré, a ruptura de JK com o FMI e o encontro da CEPAL 
em Petrópolis,  o  espaço  assume  uma  configuração  na  qual  há  
visíveis  polaridades  entre grupos. Assumiram ter ideias contrapostas 
quanto aos princípios da boa gestão econômica, à  ação  do  Estado  
na  economia  e  à  forma  legítima  de  produção  do  conhecimento 
econômico.  

As  polaridades  detectadas  no  período  dispõem-se  na  rede  
em  uma  estrutura triangular  cujos  vértices  correspondem  aos  
grupos:   

1. monetarista,   

2. desenvolvimentista nacionalista,                                                                               

3. desenvolvimentista não nacionalista, entreguista ou 
cosmopolita.   



Desenhada  sobre  a rede há uma linha guia. Ela divide o 
espaço quanto às conexões internacionais.  

Na  parte  de  baixo,  observa-se  predominantemente  vínculos  
com  a  Europa  e  a  América Latina, e, na parte de cima, com os 
Estados Unidos. Há variações nos segmentos do espaço dos  
economistas  estadunidenses  com  os  quais  cada  fração  dos  
brasileiros estabelece contato.  

!  

O  polo  desenvolvimentista  nacionalista  coincide,  em  grande  
parte,  com  aquele apresentado  na  rede  da  Abertura,  desenhada  
em  função  da  análise  das  relações  entre  o Brasil  e  a  CEPAL.  
Nele,  estão  situados,  além  da  Assessoria  Vargas  e  da  CEPAL, 
apresentados  anteriormente,  a  SUDENE  e,  principalmente,  o  
Clube  dos  Economistas.  

Essa agregação  reunia  funcionários  de  burocracias  
econômicas  de  Estado,  os  antigos assessores de Vargas e os 
editores da  Conjuntura  Social. Todos foram afastados da Fundação 
Getúlio  Vargas.   



É  possível  ver  o  destaque  de  Celso  Furtado  neste  ponto  
do  espaço, resultante do exercício de funções de liderança na CEPAL, 
na SUDENE, no BNDES, na Conjuntura  Social  e  no  Clube  dos  
Economistas,  além  de  vínculos  diretos  com  diversos indivíduos,  
em  função    de  relações  pessoais  e  deslocamentos  institucionais  
no  espaço nacional e internacional. 

A  região  do  espaço  na  qual  localizam-se  os  
desenvolvimentistas  nacionalistas comporta, como na parte superior 
da rede apresentada no capítulo anterior, o Nordeste, de onde 
provém a maior parte da Assessoria Vargas e da SUDENE, e o Rio 
Grande do Sul, estado do qual são oriundos diversos quadros de 
confiança de Getúlio Vargas e João Goulart,  casos  de  Valder  
Sarmanho,  Francisco  Antunes  Maciel  e  Leocádio  Antunes.  O 
núcleo  nacionalista  inclui  também  a  maior  parte  dos  advogados,  
formação  partilhada tanto pelos “técnicos”, ligados a burocracias 
econômicas de Estado, localizados na área do vértice  inferior  ao  
BNDE,  quanto  pelos  “políticos”  de  Vargas  e  Jango.   

As  duas subpartições correspondem a idades diferentes, 
aqueles nascidos no início do século XX acima, próximos dos políticos 
e quase sem contatos com o exterior, e, abaixo, os nascidos entre  os  
anos  1920  e  1935,  mais  próximos  dos  órgãos  econômicos  de  
Estado  e  dos centros  de  formação  de  economistas.  Abriga  os  
com  oportunidade  de especializar-se  em  Economia,  via  de  regra  
na  Europa  ou  na  América  Latina,  em instituições  como  a  CEPAL  
e  a  LSE,  representadas  neste  ponto  do  plano,  casos,  por 
exemplo, de Cleantho de Paiva e Ignácio Rangel. 

Movendo-se  do  desenvolvimentismo  nacionalista  ao  
monetarismo  não nacionalista,  encontram-se  aqueles  cuja  
formação  inicial  foi  adquirida  nas  Escolas  de Economia nacionais, 
a FCEARJ e a FNCE, e os com vínculos com a FGV-RJ, núcleo central 
do vértice monetarista. Esse polo se caracteriza pela moradia no Rio 
de Janeiro e pelo aumento do número de anos dedicado à formação 
especializada em Economia.   

A  área  da  rede  correspondente  ao  monetarismo  abriga  
diversos  economistas, nascidos entre 1920 e 1935, e frequentadores 
das primeiras escolas de Economia e ligados à SUMOC ou à FGV, 
como Dênio Nogueira e Julian Chacel. Muitos dentre eles foram 



alunos  de  Eugênio  Gudin  e  Octavio  Gouvêa  de  Bulhões,  as  
duas  figuras  com  maior número de laços nesse ponto do espaço.  

Gudin  e  Bulhões  apresentam  notável  multiposicionalidade,  
ocupando  numerosas posições dirigentes, e, simultaneamente, vasto 
conjunto de  laços  pessoais  com  economistas  reconhecidos  
internacionalmente.  Eles  convidavam,  para eles falarem  em  suas  
Escolas  e  publicarem  em  suas  revistas,  sendo,  na  contrapartida,  
por  eles convidados  para  participar,  como  representantes  
brasileiros,  de  conferências  e negociações internacionais na área 
econômica, como a participação de Bulhões no Plano White.  O 
fisiológico “toma-cá-dá-lá” vem de longe... 

Segmentos  diferentes  do  espaço  representado  na  rede  
estão  vinculados  a  pontos distintos  do  espaço  dos  economistas  
norte-americanos.  Os  laços  de  Gudin  e  Bulhões foram  
majoritariamente  tecidos  com  grupos  capazes de compartilhar a  
visão  econômica  onde se privilegiava  a  ação livre, exclusiva  dos  
mercados,  o  controle  da  emissão  de  moeda  e  rejeitava  a 
intervenção do Estado e do planejamento estatal para a promoção do 
desenvolvimento.  

Gottfried  Haberler  e  Jacob  Viner,  críticos  das  teorias  
cepalinas  e  do  protecionismo, aparecem  como  os  mais  
importantes  contatos  de  Gudin  e  Bulhões  no  exterior.  Jacob 
Viner era um economista canadense, considerado, com Frank Knight 
e Henry Simons, um dos mentores “inspiradores” da Escola de 
Economia de Chicago na década de 1930: ele foi uma das principais 
figuras do corpo docente de Chicago e, especialmente, foi  figura  
importante  na  formação  de  Milton  Friedman  e  outros  alunos. 
Esta Escola ficaria célebre por sua orientação monetarista.   

Além de Bulhões ter feito curto estágio nos EUA, a maior parte 
dos vínculos dele  e  de  Gudin  com  o  exterior  decorreram  do  
renome  adquirido  como  os  primeiros defensores de uma economia 
de mercado liberalizada no Brasil. Os vínculos institucionais entre o 
espaço dos economistas  no  Brasil  e  o  exterior  foram  sendo  
tecidos  a  posteriori,  em  parte  como fruto  da  atuação  de  Gudin  
e  Bulhões.   

Eles  intermediavam  convites  para  palestrantes. Recebiam 
cartas-convites, por exemplo, a capaz de levar Furtado à CEPAL, 



negociavam os acordos de cooperação  científica,  atraíam  para  a  
FGV um economista como  Alexandre  Kafka, representante do Brasil 
junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), nascido em Praga e 
primo do escritor Franz Kafka.  Tornou-se um dos elos com o exterior.   

As  disposições  sociais  dos  dois,  como  o  cosmopolitismo  
precoce  e  a familiaridade  com  a  “alta  cultura”,  adquiridos  no  
ambiente  familiar,  nas  viagens  ao exterior,  no  estudo  em  
colégios  dirigidos  por  estrangeiros  e  no  trabalho  junto  a 
companhias  internacionais,  além  das  incursões  autodidatas  na  
Economia,  favoreciam  a costura de laços, tanto no plano 
internacional quanto em meio às elites da então capital do país. 
Bulhões era sobrinho de influente Ministro da Fazenda e filho de 
diplomata e a família de Gudin conectava-se com os Chacel, os 
Simonsen, os Klabin e outras influentes famílias da elite carioca.   

Mario Henrique Simonsen e Julian Chacel, nascidos em famílias 
inclusas no círculo social de Eugênio  Gudin,  foram  por  ele  
influenciados  para  entrada  no  universo  da  Economia.  

Mario Henrique Simonsen, nome de destaque no período, 
aparece no espaço em posição intermediária entre o núcleo do 
monetarismo e o desenvolvimentismo não nacionalista, atuando nas 
duas organizações centrais da área da rede. Ela abriga o 
desenvolvimentismo não  nacionalista,  isto  é,  o  CAE-FGV  e  a  
CONSULTEC.   

O  CAE,  escola  dirigida  por Simonsen, estabeleceu diversos 
convênios com Instituições de Ensino e Pesquisa em Economia  no  
exterior.  Ele  se  transformaria,  no fim  do  período  contemplado  
no Primeiro  Movimento,  em  um  dos  dois  primeiros  Mestrados  
em  Economia  do  país.   

Foi  o  centro  a  partir  do  qual  a  geração  mais  jovem  de  
economistas  (1935-1945), formada sobretudo por mineiros e 
cariocas, foi enviada para as universidades de Yale, Vanderbilt e 
Berkeley – em acordos intermediados, notavelmente, por Alexandre 
Kafka e Werner  Baer. Essas  figuras  circulavam  entre  o  Brasil  e  
os  Estados  Unidos  com ampla gama de laços.  

Os  acordos  internacionais  de  cooperação  científica  e  
técnica  dos  EUA  com  a América Latina multiplicaram-se com o 



lançamento do Ponto IV e cresceram ainda mais na época da Aliança 
para o Progresso. Não se tratam mais de vínculos intermediado por 
indivíduos,  mas  de  convênios  institucionais.   

Simonsen  atuou  como  interlocutor privilegiado  na  
aproximação  de  sua  escola  com  os  EUA,  capacitado  por  suas  
conexões com a elite local e por sua formação cosmopolita em 
escolas de prestígio, mas sobretudo por  personificar  a  lógica  
abstrata  da  economia  matematizada.  Conforme a  Matemática 
conquista o polo dominante no espaço global da Ciência Econômica, 
seu curso, pioneiro  na  conjugação  da  Economia  com  a  
Matemática  e  a  Estatística,  tornou-se importante  elo  para  o  
estabelecimento  dos  convênios.  Permitiram  aos  seus  alunos 
formarem-se em prestigiadas universidades norte-americanas.   

Além  dos  convênios  de  cooperação  científica,  o  contato  
com  a  especialidade econômica  cultivada  nos  Estados  Unidos  
passou,  nesse  período:   

• pelo  núcleo  de diplomatas  com  a  oportunidade  de  
frequentar  universidades  no  exterior,  incluindo João  Baptista  
Pinheiro,  Roberto  Campos  e  Octávio  Dias  Carneiro;   

• pelos  acordos  de cooperação  técnica,  como  visto  no  caso  
da  CMBEU  de  Lucas  Lopes,  Ary  Torres, Roberto Campos, 
Glycon Paiva e Valentim Bouças; e  

• pela ponte entre Lincoln Gordon, professor  de  Harvard  e  
assessor  de  Kennedy,  que  se  tornou  embaixador  dos  
Estados Unidos no Brasil, com a CONSULTEC, consultoria 
privada formada por “técnicos”, quando deixavam  o  governo, 
indo  em  um  movimento  de   pantouflage  em  direção  ao  
setor  privado.  A “porta-giratória”, para upgrade em carreiras 
profissionais, é prática brasileira antiga... 

Roberto  Campos  e  Lucas  Lopes,  sócios-fundadores  da  
CONSULTEC,  são  os indivíduos com maior grau de conexão nessa 
área da rede por sua multiposicionalidade institucional e capacidade 
de transitar entre a política, o setor público e o setor privado.  

Embora  as  conexões  familiares  com  membros  da  elite  
política  continuem  rendendo dividendos importantes, funcionando 



como via de acesso ao poder, como, por exemplo, no caso de Lucas 
Lopes, esses não são mais os trunfos de maior destaque nesse ponto 
do espaço. Ele  se  define  pela  competência  “técnica”  
especializada,  em  oposição  àqueles dotados  apenas  de  laços  
políticos,  como  o  grupo  dos  gaúchos  de  Vargas.   

Roberto Campos  sequer  era  um  homem  dotado  de  laços  
familiares  com  o  universo  da  política, órfão de pai provindo de 
família de origem média. Sua inserção social deveu-se ao acesso a  
ensino  religioso  de  qualidade,  essencial  para  a  aprovação  no  
concurso  público.   

Foi caso semelhante ao de João Paulo dos Reis Velloso, também 
ascendente socialmente graças a vínculos estabelecidos na 
comunidade católica. Para ambos, a aproximação da economia é  
uma  opção  pragmática,  visando  a  ascensão  profissional  nas  
carreiras  trilhadas  na burocracia, Campos, no Departamento de 
Comércio Exterior do Itamaraty; Reis Velloso, no Banco do Brasil.  

À  CONSULTEC  agregaram-se  especialistas  em  Economia  da  
geração  seguinte (1935-1945),  como  o  próprio  Mario  Henrique  
Simonsen  e  seu  grupo  de  estagiários composto  por  Fernando  
Silva  Pinto,  Arlindo  Corrêa  e  Jefferson  de  Oliveira.  O  caráter 
bigeracional dessa área da rede é evidenciado pela presença de filhos 
e sobrinhos, caso de Mario e Fernando Silva Pinto, de Lucas e Chico 
Lopes e de Roberto Campos e Jefferson de Oliveira.  

Os estagiários da CONSULTEC e Simonsen ainda partilhavam 
com a maior parte do  grupo  mais  velho  (1905-1920)  a  formação  
inicial  em  Engenharia. Somente  os alunos deles no CAE serão 
formados integralmente em Economia, seguindo a maior parte deles  
para  a  pós-graduação  no  exterior  e  vários  deles  ligando-se  ao  
EPEA  ao  retornar.  

Além  da  confluência  entre  duas  gerações,  esse  ponto  do  
espaço  é  marcado  pela aproximação  dos  cariocas  do  CAE  e  da  
Faculdade  Nacional  de  Engenharia  com  os mineiros de JK e da 
FACE.  

Os  desenvolvimentistas  cosmopolitas,  tal  qual  os  
desenvolvimentistas nacionalistas,  até  este  momento  
consideravam,  via  de  regra,  válida  a  ação  planejadora sobre  a  



economia.  Adquiriram,  nos  programas  de  cooperação  técnica,  
domínio  sobre instrumentos de planejamento e avaliação de 
projetos.  

Eles os utilizaram no Plano de Metas do  governo  de  Juscelino  
Kubitschek,  onde  seriam  empregados  pela  CONSULTEC  em seus  
serviços  de  consultoria  ao  setor  privado.  Não  acreditavam,  
entretanto,  as soluções  para  os  problemas  econômicos  nacionais  
passarem  pelo  protecionismo  e fechamento das fronteiras ao 
capital estrangeiro, o que os diferenciava dos nacionalistas e 
aproximava-os  dos  monetaristas.   

No  centro  da  área  da  rede  recoberta  pelos  não 
nacionalistas  encontra-se  o  IPÊS,  agregação  de  empresários  na 
qual se  incluía,  entre  seus membros, diversos especialistas em 
Economia, vários dos quais ligados à FGV, ao lado da qual aparece na 
rede. A presença, nessa região do espaço, de vários participantes do 
golpe de 1964 leva diversos não nacionalistas ao governo militar, 
notavelmente os ministros Bulhões e Campos, acompanhados de 
Dênio Nogueira e Garrido Torres, monetaristas do grupo da SUMOC e 
membros do IPÊS. Eles se tornam presidentes, respectivamente, do 
BCB e do BNDE.  

O  BNDE  ocupa  na  rede  ponto  intermediário  entre  o  
desenvolvimentismo nacionalista  e  o  desenvolvimentismo  
cosmopolita.  A  interpolação  dos  dois  grupos,  na direção da 
instituição caracteriza o período do início do segundo governo Vargas 
ao  fim  do  governo  JK.   

Entre  1953  e  1954,  houve  um  pequeno  interlúdio,  mais 
nacionalista,  resultante  do  afastamento  do  grupo  dos  “técnicos”  
desenvolvimentistas cosmopolitas decorrente do conflito com os 
“políticos” nomeados por Getúlio Vargas.   

Os  técnicos  não  rejeitavam  o  BNDES  tivesse  orientações  
políticas, caso funcionassem como balizas para a definição de um 
projeto de país. O conflito primordial expresso na oposição dos 
termos “técnica” e “política” decorre da contraposição entre os 
“técnicos”  modernos  especializados  e  os  “políticos”  tradicionais,  
desprovidos  de certificações escolares.  



Para os técnicos, a certificação era fundamental para uma 
política racional, vendo em seus oponentes falta de “vivência técnica”, 
despreparo  para  julgar  o  “mérito  intrínseco  dos  projetos”  e  
uma “irracionalidade  temperamental” .  Assim,  a  oposição  entre  a 
técnica e a política não significa uma visão das duas como esferas 
distintas, regidas por lógicas diversas, mas uma afirmação dos títulos 
escolares como requisito inescapável da  atuação  legítima,  na  
técnica  e  na  política.   

Trata-se  de  uma  perspectiva  onde se  busca  a racionalização  
da  política,  reivindicando  ela  ser  feita  por  aqueles  detentores de 
competências de natureza técnico-científica. Ao apresentar suas  
decisões  como  racionais,  neutras,  técnicas  e  eficazes,  os  
“técnicos”  buscavam converter  suas  crenças  e  visão  de  mundo  
em  princípios  universais  legitimadores  de  seu poder,  
desqualificando  aqueles  não  pertencentes  à  “classe  universal”  
modernizadora.   

Jânio  Quadros  trouxe  para  o  BNDE  um  militar  de  seu  
círculo  pessoal,  sem vínculos  com  o  universo  dos  especialistas  
em  Economia.  Jango  voltou  a  escolher  um advogado  do  Rio  
Grande  do  Sul,  leal  a  ele  e  a  Vargas,  também  sem  vínculos  
com  o universo dos economistas.  

O período de crise econômica, declínio do planejamento, crise 
política  e  conflitos  sociais  teve  efeitos  sobre  o  BNDE. Ele  
perdeu  recursos,  prestígio  e reduziu  suas  operações.   

De  junho  de  1963  até  o  golpe de 1964,  o  BNDE  ficou  nas  
mãos  do superintendente  Genival  Santos.  Ocupava  posição  
intermediária  entre  o desenvolvimentismo  e  o  monetarismo.   

O  primeiro  governo  militar  trouxe  para  a presidência do 
Banco Garrido Torres, próximo ao grupo monetarista, com vínculos 
com a SUMOC e o IPÊS, tendo, portanto, além de graduação e pós-
graduação na NYU, vasto conjunto  de  vínculos  com  membros  
influentes  do  novo  governo.   

O  BNDE manteve  vínculos  sólidos  com  a  área  nacionalista  
do  espaço  na  qual  situam-se  seus funcionários de carreira. A 
direção do Banco transitava em direção ao polo menos favorável ao 
planejamento e à intervenção estatal, voltando o Banco para o 



fortalecimento do setor privado, com planos abrangentes de ação do 
Estado e das empresas públicas sobre a economia, aderindo à 
perspectiva não nacionalista.  

Antes  de  dar  sequência  à  narrativa  e  análise  da  
transmutação  das  estuturas  do espaço  dos  economistas,  há  um  
Intermezzo  com  um  novo  deslocamento  da  narrativa para  o  
Chile,  com  o  objetivo  de  apresentar  um  conjunto  de  
personagens  novos ou não capazes de desempenhar  papel  
essencial  no  Terceiro  Movimento.  Ele  se  ocupará  da 
redemocratização. 



Rede do Segundo Movimento (1964-1979)  

O  Primeiro  Movimento vai  dos  anos  1940  ao primeiro  
governo  ditatorial militar,  acompanhou-se  um  processo  de  
crescimento  e  diferenciação interna  do  espaço  dos  economistas.  
Se,  no  princípio  predominara  a  cooperação  para solidificar  as  
escolas  e  instituições  governamentais  voltadas  à  Administração  
Econômica, no período  final  observa-se  um  recrudescimento  das  
divisões  teóricas  e  políticas  no  interior  do espaço.   

A  rede  do  Primeiro  Movimento busca  representar  o  arranjo  
alcançado  ao final  do  período,  expressa  a  polarização  a  qual  se  
chegou  depois  de  um  conjunto  de eventos disruptivos. Eles 
levaram à clivagem na origem dos polos desenvolvimentista 
nacionalista, desenvolvimentista não nacionalista e monetarista.   

Na rede  referente  ao  Segundo  Movimento  –  centrado  no  
período  do surgimento dos cursos de mestrado e doutorado nos anos 
seguintes a 1966 até os anos 1980 – as clivagens são acentuadas e 
multiplicam-se. Aproximam-se no espaço os monetaristas e os 
desenvolvimentistas não nacionalistas, agregando a maior parte 
daqueles apoiadores do regime ditatorial militar. 

Esses carreiristas estavam dispostos a colaborar com ele, 
assumindo postos de destaque na  Administração  Econômica.  O  
polo  formado  por  esses  dois  grupos  e  por  um  novo conjunto de 
agentes, vindos de São Paulo, também atuantes em prol da ditadura, 
é designado pelo marcador “governo militar” e encontra-se na parte 
inferior do plano, abaixo da linha guia.  

Apenas um grupo de jovens doutores é visto nessa área, 
aqueles titulados pela escola de Chicago. Eles se integrarão ao 
governo militar, ocupando postos de direção nos últimos anos da 
ditatura.  

No  plano  superior  concentra-se  a  oposição  ao  governo  
militar.  Essa  inclui  os desenvolvimentistas  nacionalistas  e  seus  
laços  com  a  CEPAL,  a  Superintendência  do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) e o Clube dos Economistas, agora afastados do 
poder e, em diversos casos, afastados do país.  



Além deles, há um grande segmento de oposição  sem  laços  
com  essas  instituições.  Esses  jovens  ao  retornarem  das pós-
graduações  no  exterior  –  resultantes  dos  convênios  
estabelecidos  com  as  escolas brasileiras  ao  longo  dos  anos  1960  
–, não queria prejudicar sua imagem profissional e  a  maior  parte  
dos  quais  sustentava  críticas ao governo militar já derrotado nas 
urnas em 1974.   

A Economia antes dividia espaço com a Advocacia e a 
Engenharia. Emerge com a tecnocracia  para o  centro  do  plano. 

!  

Ao  longo  do  governo  militar,  os  economistas colaboradores 
conquistam  prestígio,  legitimidade  e  poder,  passando,  do lado 
situacionistas,  a  monopolizar  os postos  de  direção  da  área  
econômica  e,  do lado oposicionista,  a  ter  importante  voz  na  
crítica  ao governo  militar.  O  único  resquício  de  engenheiros, 
segundo Elisa Kluger, esquecendo-se do caso do Mario Henrique 
Simonsen (ministro da Fazenda de 1974 a 1979),  está  na  borda  
ocupada  pelos desenvolvimentistas  cosmopolitas  do  período  



anterior,  coincidindo  com  a  geração  mais velha  retratada  no  
espaço  (1915-1930).   

O  número  de  advogados  remanescente  é negligenciável. Os 
poucos restantes, em geral, possuíam especializações ou pós-
graduação em Economia.   

Quanto ao gênero dos representados, no primeiro movimento 
havia somente duas mulheres na narrativa, Margareth Hansen e 
Maria da Conceição Tavares. Nos anos 1960 e 1970,  o  número  de  
mulheres  aumenta.  Além  de  Alice  Canabrava  e  Maria  da  
Conceição Tavares,  representantes  da  primeira  geração  de  
economistas,  aparecem  Eliana  Cardoso, Elca  Rosenberg,  Helga  
Hoffmann,  Tereza  Versiani,  Sulamis  Dain,  Dorothea  Werneck, 
Zélia Cardoso de Mello e Betty Mindlin.  

As mulheres concentram-se na parte superior do plano, tanto 
por serem parte da geração mais jovem quanto por estarem longe do 
poder político. Além disso concentram-se na região do plano onde se 
abriga a heterodoxia.  

Em  termos  regionais,  há  também  grande  alteração.  
Embora ainda haja  gaúchos  e nordestinos, são poucos e 
relativamente dispersos, razão pela qual as regiões sequer estão 
assinaladas  na  rede.   

Os  mineiros  e  cariocas  do  período  anterior  seguem  em  
destaque, ocupando o Rio de Janeiro posição bastante central. A 
novidade em termos regionais é a massiva entrada de paulistas no 
governo. Se, no período anterior, havia algum ministro ou empresário 
paulista representado na rede, São Paulo ainda não representava 
força central.  

Sua principal Escola de Economia (FEA-USP) foi criada no 
mesmo ano da fundação da FNCE e o Núcleo de Economia  da  FGV  
no  Rio  de  Janeiro  e  sua  primeira  pós-graduação  data  do  
mesmo período da FGV, mas até o governo militar tinha pouca 
projeção nacional.   

No  início,  São  Paulo  aparece  como  uma  meritocracia  sem  
laços  quando comparada  ao  cenário  da  ex-capital federal.  Seus  
primeiros  professores  eram  também  advogados, engenheiros  e  



cientistas  sociais.  Eles  se  especializaram  no  estudo  dos  
problemas econômicos.  

Seus cursos também nasceram de contatos com o exterior. 
Primeiro, com as missões  francesas  na  Faculdade  de  Filosofia  da  
USP,  depois,  com  os  convênios  com  a Fundação Ford, a USAID e 
universidades dos EUA, a partir dos quais se originaram as pós-
graduações.  

Entretanto, quanto ao recrutamento social de seus professores 
e alunos, São Paulo difere do Rio. Em lugar de Gudin e Bulhões, 
largamente dotados de capitais econômicos, culturais e vínculos com 
a elite da capital do Estado do Rio, os primeiros professores de  
destaque  da  Faculdade  de  Economia  da  Universidade  São  Paulo 
(pública com ensino gratuito)  eram  originários  de camadas médias 
e baixas, muitos filhos de imigrantes, sem proximidade com os 
grupos dirigentes da sociedade nacional.  

Na primeira geração encontravam-se, por exemplo:  

• Dorival Teixeira Vieira, filho de pugilista e controlador de trem 
formado em ciências sociais;  

• Alice Canabrava, filha de fazendeiro do interior e de imigrante 
austríaca, professora primária estudante de História na 
Faculdade de Filosofia e, depois de perder um concurso de 
cátedra na FFCL, deslocou-se para a FEA;  

• Luiz Freitas Bueno teve de lecionar desde a idade ginasial em 
Ribeirão Preto  e  bacharelou-se  em  Engenharia  no  
Mackenzie  com  bolsa  integral;   

• André  Franco Montoro, advogado de pai imigrante italiano que 
trabalhava como gráfico e mãe imigrante da  região  basca;   

• Ruy  Leme,  o  único  de  origem  social  privilegiada,  era  
catedrático  da Escola Politécnica e passou a figurar entre os 
professores da casa apenas ao final dos anos 1950.  

Na  geração  seguinte,  ao  invés  de  Mario  Henrique  
Simonsen,  de  família  de  elite, formado nos melhores colégios 
privados, jogador de xadrez e cantor de ópera, a figura proeminente  
era  Delfim  Netto.  Em  suas  palavras,  julgava  ser  visto  pelos  



cariocas como  um  “paulista  caipira,  [...]  gordo,  italiano  e  vesgo.  
[...].  E  além  de  tudo  tem  uns animais estranhos com ele, uns 
japoneses”.  

Delfim  e  diversos  dos  seus  “Delfim  Boys”  eram  
descendentes  de  imigrantes,  sobretudo japoneses  e  italianos  
como  Paulo  Yokota,  Akihiro  Ikeda  e  Miguel  Colasuonno,  muitos 
deles  originários  de  camadas  médias  e  baixas,  formados  em  
Escolas  Públicas,  com passagem pelo Ensino Técnico antes de 
ingressar na Faculdade de Economia.  

Não tinham, pois,  um  recurso  essencial  para  chegar  a  
postos  de  indicação,  os  laços  com  as  elites políticas e 
econômicas nacionais. Tampouco eram conectados a membros da 
elite como Gudin e Bulhões. Eles haviam levado alunos seus para 
cargos de poder.   

A chegada de São Paulo aos postos de comando percorre um 
caminho “técnico” no sentido de uma gradual ascensão começar com 
a prestação de serviços aos governos  locais,  passando  pela  
entrada  em  comissões  econômicas  paulistas,  espaço  de 
aproximação com empresários e políticos do Estado. Estes os levam a 
participar de órgãos de agregação de classe, ocupando-se das 
análises de conjuntura e debates econômicos.  

A presença  dos  professores  da  FCEA  na  ANPES,  localizada  
entre  os  monetaristas  e  os desenvolvimentistas não nacionalistas, 
congregando muitos ministros da área econômica do  governo  
militar,  foi  momento  importante  para  sua  ascensão  para  a  
esfera  de  poder nacional.  Trata-se, portanto,  de  trajeto  bastante  
dissimilar  da  via  de  Gudin,  Bulhões  ou Lucas Lopes. Estes não se 
destacavam tanto como especialistas em Economia, quanto eram 
notabilizados por profunda e diretamente estarem conectados às 
elites políticas e econômicas.  

Por  meio  da  ANPES,  Delfim  projetou-se  nacionalmente.  Foi 
a p r e s e n t a d o  a o s p r e s i d e n t e s m i l i t a r e s . D a d o s e u 
desenvolvimentismo de direita, inclusive assinante do AI-5, fizeram 
dele ministro da Fazenda durante dois governos, depois ministro da 
Agricultura e ministro do Planejamento.  



Por seu intermédio, muitos de seus discípulos foram alçados ao 
governo, formando a rede de leais associados a lhe dar suporte. A 
vastidão da teia de laços construída por Delfim explica ser um dos 
pontos de maior destaque na rede, pois sua posição lhe confere 
capital social e prestígio suficiente para conquistar poder de mando 
na área econômica.   

Em termos de posicionamento econômico, segundo Kluger, 
“Delfim aparece a meio caminho entre os desenvolvimentistas  
nacionalistas  e  os  desenvolvimentistas  não  nacionalistas,  não 
porque  mantivesse  relações  com  os  nacionalistas  –  à  exceção  
dos  quadros  do  BNDE ligados ao Clube dos Economistas e colegas 
de trabalho no governo Carvalho Pinto –, mas porque sua escola 
dividiu-se entre o governo militar e a oposição”.  

Ainda assim, há um sentido em tal posição, porque a 
configuração plural de sua Escola convergia com sua própria atuação 
na condução do Estado. Os escritos teóricos  e  a  política  econômica  
de  Delfim  eram  bastante  plurais  em  suas  referências, 
distanciando-se  sobretudo  do  modelo  ortodoxo  clássico.   

Mantinha  o  Estado  bastante presente  na  economia,  
operando  sem  contenção  de  gastos  e  contando  com  o 
endividamento para impulsionar o crescimento. Isso desagradava os 
monetaristas, mas era bem visto por setores nacionalistas, inclusive 
militares da época.  

Fomentava a agricultura de exportação como via para equilibrar  
o balanço comercial,  aproximando-se  àqueles  para  quem  o  país  
tinha  vantagens comparativas  na  agricultura.  Mantinha  
considerável  protecionismo,  agradando  os nacionalistas e era 
profundamente rejeitado pelos monetaristas.  

Seu conservadorismo político conservava a política de  arrocho  
salarial,  instaurada  pelos  desenvolvimentistas  não  nacionalistas,  
desagrando  toda  a oposição.  No fim  do governo militar, Delfim 
ensaiou uma guinada ortodoxa para reduzir o regime de alta inflação, 
criado por ele mesmo com duas maxidesvalorizações cambiais. Em 
suma, empregava visões de economia de procedência eclética.  

Além do grupo de Delfim e dos desenvolvimentistas 
cosmopolitas da geração de 1910-1930, encarnados nesta rede, 



sobretudo, por Roberto Campos, Lucas Lopes e João Paulo  Reis  
Velloso,  e  do  velho  monetarismo  à  la  Gudin,  do  qual  Mario  
Henrique Simonsen  estava  próximo.  Há,  no  plano  inferior,  a  
concentração dos  colaboradores  do governo  militar,  um  novo  
monetarismo,  aqui  caracterizado  como  a ortodoxia matematizada, 
visando indicar, simultaneamente, o respeito pelos mercados e pela 
moeda e  a  adesão  às  visões  matematizadas.   

Esses princípios  emanavam  da  Escola  de  Chicago, instituição  
na  qual  estudaram  a  maior  parte  dos  jovens  economistas  
brasileiros  registrados  nessa  região  do  plano. Foram  financiados  
por  programas  de  cooperação  científica, notavelmente alunos do 
curso do CENDEC, dirigido pelo egresso de Chicago, Og Leme.   

Arnold Harberger é a figura de maior destaque na área do 
espaço onde o Brasil se conecta a Chicago. Foi intermediário das 
relações de Chicago com a América Latina em  diversos  casos,  com  
destaque  para  o  Chile,  onde  seus  Chicago  boys  são  agentes 
centrais  da  implementação  de  políticas  neoliberais:  abertura  
externa,  desregulação financeira, descentralização da economia e 
privatização, receituário  a  conquistar  o  Brasil  uma  década  e  
meia  depois.   

No  Brasil,  o primeiro Chicago boy de maior destaque foi Carlos 
Geraldo Langoni, o segundo foi o Paulo Guedes, ex-estudante do 
Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH) entre 1961 e 1967, e 
também convicto colaboracionista de militares autoritários.   

Langoni se sobressai nesse ponto do plano, sendo responsável 
por atrair diversos professores e pesquisadores com visões de 
Economia análogas a sua para a FGV. Ele mantinha laços tanto com 
os economistas cariocas, ligados aos militares, quanto com Delfim 
Netto, o canal de acesso ao governo de seus colegas de Fundação.   

Houve ataques à política econômica do governo militar, 
advindos do núcleo de economistas e cientistas sociais exilados. 
Tinha  maior  identificação  com  a  Economia  Política  Clássica  e  
com  Teorias  do Desenvolvimento de inspiração keynesiana e 
cepalina. Elas, até os anos 1960, haviam tido grande difusão no 
espaço acadêmico  brasileiro.   



Esses  ataques  foram  deferidos  por membros  da  vertente  
não  matematizada  da  heterodoxia,  setor  do  espaço  no  qual  se 
encontram  os  desenvolvimentistas  nacionalistas. Nesse  ponto  do  
plano  há  mais conexões com a América Latina e com a Europa, nele 
estando posicionadas pessoas com estudos em Varsóvia e na 
Inglaterra e vínculos com a CEPAL e com as universidades chilenas.   

Neste Movimento foi apresentado o debate no qual o governo e 
seus apoiadores, com  destaque  para  Delfim  e  Langoni,  
engajaram-se  com  determinação.  Enfrentaram a  controvérsia  da 
concentração  de  renda, do início dos anos 1970, iniciada quando 
houve a apresentação de artigos com acusações ao governo militar 
de ter aumentado a desigualdade econômica e social no país.  

Os críticos partilhavam com os Chicago boys do treinamento 
recebido nos EUA  e  a  capacidade  de  empregar  a  Matemática  e  
a  Estatística  como  ferramentas  de legitimação  da  argumentação,  
procedimento  em  ascensão  no  centro  do  espaço  dos 
economistas:  

• para a oposição, a Matemática era aliada à crítica política e à 
contestação dos pressupostos  fundamentais  da  teoria  
neoclássica;   

• para  a  situação,  era  uma  ferramenta utilizada  para  
justificar,  com  números,  os  pressupostos  neoliberais  e  a  
política  dos militares.  

Nos dois casos, entretanto, é possível observar a prova e a 
refutação passam a  dever-se,  essencialmente,  à  capacidade  de  
demonstrar  e  justificar  estatística  e de maneira econométrica as 
análises. Conscientemente, passaram a fazer uso de linguagem 
altamente esotérica. Ela excluía aqueles  sem  formação  
especializada,  encerrando  os  debates  econômicos  em um universo 
de iniciados e distanciando, propositalmente, a Economia das 
Ciências Humanas.   

A difusão das vertentes matematizadas da Ciência Econômica 
promove a transição de  um  estágio  no  qual  havia  um  conflito  
entre  os  “técnicos”,  com  orientações assumidamente  políticas  
possíveis de  ser  debatidas  entre  os  pares,  e  os “políticos”,  
rejeitados  pelos  primeiros,  por  serem  desprovidos  das  



ferramentas  julgadas necessárias pelos “técnicos” para atuar na 
economia, por exemplo, o conflito entre os  desenvolvimentistas  não  
nacionalistas  e  os  homens  de  Getúlio  Vargas  quando aqueles sob 
Roberto Campos tomaram  o BNDE em meados dos anos 1950.  

No novo estágio, a discussão sobre os  fundamentos  políticos  
das  discórdias  entre  os  “técnicos”  e  os  “políticos”  são 
obnubiladas por debates acerca das ferramentas, medidas, cálculos, 
construção e uso de indicadores  e  coleta  de  dados,  sem  
consideração  pelas  finalidades  últimas  da  condução econômica  
praticada  com  base  nas  –  e  legitimadas  pelas  –  análises  e  
instrumentais mobilizados pelos economistas.   

Na rede, as duas vertentes matematizadas (ortodoxa e 
heterodoxa) aparecem lado a lado. Seus membros figuram entre os 
mais jovens, representados no espaço (1945-1955), tendo  feito  a  
pós-graduação  nos  Estados  Unidos  quase  todos  ao  mesmo  
tempo.  

Frequentaram,  entretanto,  instituições  nas  quais  
prevaleciam  crenças  econômicas distintas, localizadas em pontos 
distantes do espaço dos economistas estadunidense. Cabe aqui um 
breve esclarecimento sobre isso.  

O survey de Colander e Klamer, aplicado com alunos de pós-
graduação da maior parte das escolas norte-americanas aqui 
contempladas, pouco depois do período quando a maior parte dos 
economistas representados no plano passou pelos Estados Unidos, 
revela significativas diferenças entre as escolas pelas quais passaram 
os economistas de cada vertente.   

As opiniões dos alunos do MIT e de Harvard aparecem, quase 
sempre, em estreita oposição àquelas dos alunos de Chicago. Yale 
estando, via de regra, próxima a Harvard e ao  MIT.   

Por  exemplo,  Chicago  tem  o  maior  número  de  
respondentes  a  concordar fortemente  com  a  afirmação  “a  
Economia  é  a  mais  científica  das  Ciências  Sociais”, enquanto  
Harvard  e  Yale  têm  os  maiores  números  de  pessoas  
discordantes  da afirmação.  



Quase todos os entrevistados de Chicago consideravam ser 
necessário o Banco Central manter crescentes reservas monetárias. A 
maioria dos respondentes de Harvard, do MIT e de Yale discordava.  

70% dos respondentes de Chicago achava a existência do 
salário mínimo aumentar o desemprego de jovens e trabalhadores 
desqualificados. O MIT e  Harvard  eram  as  escolas  nas  quais  o  
menor  número  de  respondentes  concordava  com essa  afirmativa,  
24%  e  15%,  respectivamente.   

Nenhum  respondente  de  Chicago discordava  da  frase:  a  
inflação  é  um  fenômeno  puramente  monetário,  enquanto  84% 
concordavam fortemente com ela. Só 7% e 15% dos alunos do MIT e 
de Harvard, respectivamente, concordavam com a afirmação.  

Como último exemplo, apenas 6% dos alunos de Chicago 
concordavam inteiramente com a afirmativa “a distribuição de renda 
nas nações desenvolvidas deve ser mais igualitária” contra mais de 
50% dos alunos do MIT, de Harvard e de Yale (COLANDER e KLAMER, 
1987, pp. 103-104).   

No  caso  de  Vanderbilt,  a Universidade  aparece  ao  centro  
do  polo  heterodoxo justamente por ter tecido convênios diretos 
tanto com o Rio de Janeiro quanto com São Paulo. Sua  relação  do  
Brasil  era  especificamente  com  membros  do  programa  de  pós-
graduação  em  desenvolvimento  econômico,  estando  os  
professores  a  acolherem  os brasileiros longe do coração da 
economia monetarista.  

Quanto à Berkeley, aparece na fronteira entre a heterodoxia 
matematizada e o desenvolvimentismo nacionalista, Marion Fourcade 
explica o Departamento de Economia situava-se, nos anos 1960, no 
mesmo prédio  das  outras  ciências  sociais.  Ao  longo  dos  anos  
1970,  parte  do  departamento começou a migrar para o prédio da 
Matemática e da Estatística, notavelmente aqueles com maior 
inclinação para a econometria, entre os quais Gerard Debreu, 
membro da sociedade  de  econometria  e  fundador  do   Journal  of  
Mathematical  Economics.  

Restaram  no  prédio  das  Ciências  Sociais  economistas  como  
Albert  Fishlow,  da  História Econômica, Lloyd Ulman, que estudava 



Finanças Públicas e Trabalho, e Joe Bain, da área de  Organização  
Industrial.   

Fishlow,  Bain  e  Ulman  certamente  não  eram  anti-técnicos, 
mas o uso que faziam da estatística era majoritariamente descritivo, 
evitando modelagens formais  mais  complexas.  Eles  também  
estavam  fortemente  envolvidos  com  trabalhos práticos,  com  
governos,  fundações,  agencias  regulatórias  e  sindicatos.   

A  maior  parte  dos  brasileiros  representados  na  rede  
estudaram  em Berkeley enquanto o Departamento ainda ficava junto 
às Ciências Sociais. Alguns chegaram a viver o período de transição, 
mas o vínculo mais forte que mantinham era com Albert Fishlow.  Ele  
era  da  área  de  História  e  permanecia  não  profundamente  
imerso  na Matemática.  

Ao  retornar  da  pós-graduação  nos  EUA,  os  egressos  de  
diferentes  escolas tenderam  a  ocupar  postos  em  instituições  
diferentes.  Os  doutores  por  Vanderbilt espalharam-se pelo país, 
coincidindo, alguns deles coincidindo com egressos do MIT, de 
Harvard  e  de  Yale  em  Brasília.   

Em  um  segundo  momento,  houve  uma  agregação  de 
Harvard, Yale, MIT e Berkeley na PUC-RJ, que incorporou os 
professores que deixaram a FGV  ao  perder  a  disputa  pelo  
controle  da  EPGE  para  Chicago.  A  participação  dos professores 
mais antigos no governo abrira espaço para os novos doutores nas 
escolas já existentes.  Além  disso,  há  movimentos  de  colonização  
de  espaços  pouco institucionalizados,  como  a  UNB  e  a  PUC-RJ,  
nos  quais  os  PhDs  mimetizaram  os modelos  de  ensino,  pesquisa  
e  a  administração  colegiada  das  universidades  nas  quais 
estudaram  no  exterior.   

O  indivíduo  de  maior  destaque  na  vertente  heterodoxa 
matematizada foi Edmar Bacha que, além de ter sido figura 
importante na criação da UNB e professor ativo na PUC-RJ, 
costumava reunir, em sua casa em Cambridge, alunos seus e colegas 
de sua esposa Eliana Cardoso. Eles estavam em Harvard e no MIT, 
estreitando os laços entre aqueles seguidores, junto com ele, para a 
PUC-RJ.   



Quanto à posição do BNDE no espaço nesse período, nota-se 
ele ter permanecido  entre  os  dois  desenvolvimentismos,  sendo  
seus  funcionários  de  carreira predominantemente  nacionalistas  e  
seus  presidentes,  um  pouco  mais  próximos  dos cosmopolitas.  É  
possível  pensar  o  grau  de  centralidade  da  instituição  a  partir  
da comparação  dos  dois  dirigentes  nomeados para o  Banco  no  
período  e  do  tipo  de  laços  cultivados.   

Magrassi  de  Sá  era  um  burocrata  de  carreira,  com  
vínculos  com  diversas instituições  da  área  econômica  e  com  
militares  ligados  à  ESG,  mas  sem  laços  com personalidades 
importantes do governo, desfalque agravado pela relação de 
animosidade com Delfim, o ministro mais poderoso do governo.  

Marcos Vianna, ao contrário, tinha elos  com  o  presidente  
Geisel e  com  Mario  Henrique  Simonsen.  Conhecia este desde  a 
universidade,  além de amizade  com  Reis  Velloso.  Em  sua  gestão,  
em  meio  ao  projeto  econômico capitaneado  por  Reis  Velloso,  
voltado  a  apostar  em  um  desenvolvimento  com impulso do 
planejamento e do Estado, o Banco volta a crescer em termos de 
pessoal, orçamento e destaque político.  

O  Terceiro  Movimento se  ocupa  da  década  de  oitenta.  Dá  
sequência  ao Intermezzo,  acompanhando  o  retorno  do  grupo  
deslocado  do  espaço  nacional  pela ditadura  em  meio  à  abertura,  
mostrando  como  eles  e  aqueles  figurantes  no  Segundo 
Movimento  como  oposição  assumem  postos  de  direção  na  
economia  e  na  política  na Nova República. 



Rede do Intermezzo (1964-1973)  

O Intermezzo transcorre entre 1964 e 1973. Retoma 
personagens apresentados  na  Abertura  ao  narrar  seus  
deslocamentos  para  o  Chile,  em  razão  das perseguições  
perpetradas  pelo  governo  militar.  Esses  deslocamentos  foram 
consubstanciados  através  das  redes  de  vínculos  com a sede  da 
organização internacional para a qual trabalhavam no Brasil.  

Os intelectuais brasileiros exilados no Chile, após o Golpe Militar 
de 1964, inseriram-se nas escolas de pós-graduação e organizações 
internacionais existentes em Santiago, com destaque para  a  CEPAL/
ILPES,  a  ESCOLATINA/UC  e  a  FLACSO,  os  principais centros de 
agregação, tendo, pois, grande grau de conexão na rede.  

Ao longo do capítulo, Elisa Kluger (2017) discutiu a existência 
de duas ondas de deslocamento de brasileiros para Santiago:  

1. uma logo após o golpe em 1964 e  

2. outra após o AI-5 decretado no final de 1968.  

Na rede, os exilados do primeiro grupo aparecem, via de regra, 
na região delimitada  pela  guia  oval  posicionada  ao  centro.  A  
“primeira  leva”  abriga  pessoas geralmente  nascidas  entre  1925  e  
1940.   

Em  sua  maioria,  eram  profissionais  com visível inserção na 
intelectualidade e na política. Na primeira geração há, também, maior 
incidência de famílias bem estabelecidas na sociedade brasileira, com 
laços com a política e segurança financeira.  

A “segunda leva”, representada fora do perímetro central e 
acima da linha guia divisória do plano em dois, foi integrada 
majoritariamente por estudantes de graduação ou  recém  formados,  
engajados  nas  tendências  da  nova  esquerda  ativas  durante  o  
regime  militar.   

A segunda  geração  corresponde  em  média aos  nascidos  
entre  1940  e  1950,  figurando  no  grupo  descendentes  de  
imigrantes.  Começavam  a  ingressar  na  classe  média  pelo  



comércio,  permitindo  os  filhos estudarem e tiverem acesso à 
universidade. 

!  

Há perfis específicos não enquadrados nessa classificação 
temporal. É o caso de José Serra, membro da geração de exilados, 
entretanto, nascido em 1942, descendente de imigrantes e estudante 
de graduação.  

Antônio Barros de Castro é um exemplo do caso contrário, visto 
ser uma pessoa que chegou no Chile na segunda geração, mas tem o 
perfil da  primeira.  Nascido  em  1938,  era descendente  de  famílias  
tradicionais  brasileiras,  bem inserido  profissionalmente  e  com  
vínculos  com  a  CEPAL.   

Há ocorrências  também  de pessoas  chegadas após  1969,  
mas  pertencentes  à  primeira  onda  de  exilados,  tendo vivido em 
outros países antes de chegar ao Chile, casos, por exemplo, de Darcy 
Ribeiro, Francisco  Whitaker  e  Ruy  Mauro  Marini.  Se  considerado  



o  momento  quando  a  pessoa deixou o Brasil como o parâmetro 
principal, os perfis de cada onda de migração tornam-se ainda mais 
coerentes.  

Na parte superior da guia oval, encontram-se membros da 
primeira onda de exílio, majoritariamente  economistas  e  cientistas  
sociais,  situados  entre  o  PCB  e  o desenvolvimentismo 
nacionalista, tendências com intersecções. Há uma concentração de  
nordestinos  nesse  ponto  do  espaço,  porque  agrega  também  
indivíduos  como  Celso Furtado,  apresentados  anteriormente  em  
suas  conexões  com  a  CEPAL,  a  SUDENE,  o BNDE e o Clube dos 
Economistas.   

Na  parte  de  baixo  encontra-se  o  grupo  da  primeira  
geração  do  exílio,  cujos principais  vínculos  eram  com  as  
tendências  próximas  ao  universo  cristão,  seja  a Democracia  
Cristã,  seja  o  humanismo  socialista  da  JUC (Juventude 
Universitária Católica)  e  da  AP (Ação Popular). Ambas  
compartilhavam referências filosóficas.  

Há uma concentração de gaúchos, nessa parte da rede, girando 
ao redor da família de José Luiz Fiori. Paulo Renato Costa Souza 
situa-se mais ao centro, por acumular laços tanto com instituições  
acadêmicas  e  organizações  internacionais  quanto  com militantes  
da  JUC/AP  de  sua  geração.  Ao centro estão  também  Vilmar  
Faria  e  Carlos Estevam Martins, o primeiro conectando a nova 
esquerda da AP às novas instituições de pesquisa em Ciências Sociais 
e o segundo conectando-as à velha esquerda do ISEB e do PCB.  

São  intermediários  entre  o  universo  da  democracia  cristã  
da  primeira  geração  de exilados e os socialistas humanistas da 
JUC/AP sem se exilarem, logo, como Herbert de Souza, a interface 
com os mineiros da FACE-UFMG, muitos dos quais deixaram o país 
para fazer pós-graduação no exterior, e José Serra, conectados com 
os politécnicos da USP. Eles permaneceram no Brasil exercendo 
atividades privadas, muitos deles em bancos de investimentos.   

Betinho  chegou  tardiamente  ao  exílio  e  logo  engajou-se  
em  atividades políticas junto ao governo de Salvador Allende. Serra, 
com grande destaque na rede, chegou  ao  Chile  logo  no  início  do  
período  e  ficou  até  o  golpe  militar  quando se  instaurou Pinochet  
no  governo.   



Serra  funcionou  como  ponto  de  agregação,  pois  às  
conexões  com os militantes da AP e com os quadros da UNE agregou 
elos com instituições chilenas  voltadas  ao  ensino  e  à  pesquisa  
econômica,  por  intermédio  dos  membros  do Centro CEPAL-BNDE, 
ao lado dos quais aparece na rede. Nas instituições criadas, para 
agregar e amparar a colônia de exilados e nas casas, onde viveu e 
frequentou Serra, ampliou-se seu  espectro  de  relações  na  colônia  
brasileira,  passando  ele  mesmo  a  atuar  como intermediário na 
inserção de recém-chegados.  

Fernando Henrique Cardoso aparece como o principal 
intermediário entre a velha e a nova geração, atuando na articulação 
entre o desenvolvimentismo nacionalista da parte superior do  plano  
conectado às  Ciências  Sociais  da  USP  e  da  UFMG  e  às  novas  
esquerdas.  Elas tinham conquistado espaço na FACE e na FFLCH.  

Cardoso tinha idade intermediária. Transitava entre  a  
Sociologia  e  a  Economia,  entre  o  Brasil,  a  Europa  e  a  América  
Latina,  entre  os grupos  de  empresários  nacionalistas,  os  
professores  comunistas  e  desenvolvimentistas  e os  estudantes  de  
Filosofia  esquerdistas. Além disso, atuava entre  as  elites  nacionais  
às  quais  pertencia  e  o universo  dos  imigrantes  paulistas  de  sua  
faculdade. Essas  disposições  e  pertencimentos  favoreciam  a  
multiplicação  das  conexões  capazes de  lhe  permitir  congregar  ao  
seu  redor diversos segmentos de exilados.  

Na  parte  de  cima  da  área  congregam-se  os  exilados  da  
segunda  geração.  Há  um trecho ocupado pelos mineiros ligados à 
POLOP, à POC e ao CESO, em conexão com os  paulistas  da  POLOP.   

Abaixo,  outro  trecho  concentra  os  cariocas  ligados  ao  
Centro CEPAL-BNDE  e  ao  IPEA,  este por ter vínculos  com  a  
CEPAL/ILPES  e  com  a ESCOLATINA. O resto da área é 
majoritariamente recoberta por paulistas, sociólogos da FFLCH e 
economistas ligados à FEA e à ESCOLATINA.  

Os primeiros eram mais próximos das novas esquerdas,  
representadas  pela  POLOP  e  pela  POC.  Os  segundos 
aproximavam-se  do desenvolvimentismo nacionalista e do 
estruturalismo de matriz cepalina.  



Um  dado  morfológico  a  ressaltar  é  o  aumento  do  número  
de  mulheres  entre aqueles com suas trajetórias analisadas. Muitas 
delas eram casadas com outros militantes. Mas não é possível dizer 
que partiram para o Chile apenas na condição de esposas, porque 
muitas delas enfrentavam situações frente à justiça militar piores ou 
tão ruins quanto as dos maridos. São os casos, por exemplo, de 
Lourdes Sola, Miriam Draibe, Liana Aureliano e Elizabeth Souza Lobo.   

O  cruzamento  das  trajetórias  permite  pensar  os  efeitos  da  
concentração  em Santiago  de  grupos  de  militantes  e  intelectuais  
dispersos  pelo  Brasil.  Os vínculos estabelecidos no exterior foram 
estruturais na organização da redemocratização e na formação dos 
primeiros governos de oposição à ditadura.  

Talvez os dois casos mais aparentes da rearticulação dos laços 
cerzidos no Chile sejam o Instituto de Economia da UNICAMP e o 
CEBRAP, instituições onde passarão a se reunir entre seus quadros 
paulistas, cariocas,  pernambucanos,  mineiros  e  gaúchos.  Muitos  
se  conheceram  no  exterior.   

Será justamente pela apresentação destes dois órgãos onde 
Elisa Kluger principiará o quinto capítulo de sua tese, fazendo  com  
várias  personagens  antes  apresentadas  retornarem  à  cena  junto  
aos candidatos de oposição nas lutas pela redemocratização.  

No Intermezzo, foram também apresentadas militâncias e 
escolas de produção de pensamento econômico latino-americanas, 
situadas à  esquerda. Estavam debatendo temas como planejamento 
econômico, classes  sociais,  reforma  agrária,  redistribuição  de 
renda e economia cooperativa.  

Em seguida, no Segundo Movimento, Kluger mostrará a gestão 
econômica da  ditadura  militar  brasileira,  em  paralelo  às  
perspectivas  econômicas  em vigência no Chile dos Chicago Boys. 



Rede do Terceiro Movimento (1979-1989)  

A rede referente ao Segundo Movimento, apresentado na tese 
de doutorado de Elisa Kluger, abarcava os governos militares até os 
anos 1980. Nela, foi observada uma clivagem central entre: 

• de um lado, os monetaristas, a ortodoxia matematizada e o 
desenvolvimentismo não nacionalista, colaboradores com a  
gestão  econômica  do  governo ditatorial,  e,   

• de  outro,  o  desenvolvimentismo  nacionalista,  a economia  
heterodoxa  e  a  heterodoxia  matematizada,  situados  na  
oposição à ditadura militar.   

O  Terceiro Movimento vai do início do governo de João 
Figueiredo ao fim do mandato de José Sarney, é marcado pela 
chegada dos críticos do regime militar aos postos de comando da 
política econômica governamental.  

Ao longo dos anos 1980, a dispersão da frente de oposição no 
plano político, com o  surgimento  dos  novos  partidos, como o maior 
aglutinador das novas gerações de economistas não elitistas, o 
Partido dos Trabalhadores,  corresponde,  no  espaço  dos  
economistas, movimento  análogo  de  diferenciação  e  
reconfiguração  interna.   

No  caso, foi  vinculado  ao aumento do número de cursos de 
pós-graduação em Economia. Encerra um ciclo de cooperação das 
oposições e origina novas polaridades.   

Ao invés de uma linha guia a dividir o plano, Kluger optou, 
nesta rede, pelo uso de uma escala desde a tendência econômica 
mais matematizada e monetarista para a mais desenvolvimentista e  
próxima  das  Ciências  Humanas.   

Na  escala,  o  governo do general  Figueiredo aparece  em  
ponto  médio  entre  a  área  paulista  e  a  área  carioca  e  bastante  
próximo  à ortodoxia  matematizada,  tendo  recrutado  quadros  na  
Fundação  Getúlio  Vargas  e  nos segmentos  da  FEA, servidores  do  
regime  militar,  desde  o  fim  dos  anos  1960.   



Delfim Netto e seus discípulos, principais elos da USP com a 
última administração militar, foram posicionados,  no  movimento  
anterior,  entre  o  desenvolvimentismo  nacionalista  e  o 
desenvolvimentismo  não  nacionalista. Na  nova  configuração,  
aparecem  próximos  à ortodoxia matematizada de Carlos Geraldo 
Langoni (ex-FIPE e ex-EPGE-FGV), presidente do BCB no período 
1980-1983.  

O governo Sarney também aparece na fronteira entre São Paulo 
e o Rio de Janeiro. À exceção das equipes de Francisco Neves 
Dornelles e Antônio Carlos Lemgruber, demitidos após apenas seis 
meses em suas pastas, os economistas associados ao primeiro 
governo  da  Nova  República  pertencem  majoritariamente  ao  
espectro  da  heterodoxia. 

 

!  



Percorrendo  a  escala  de  cima  para  baixo,  participaram  da  
gestão:   

1. e c o n o m i s t a s d a U N I C A M P, p o s i c i o n a d a e n t r e o 
desenvolvimentismo nacionalista de inspiração cepalina e as 
novas heterodoxias, como João Manuel e Belluzzo, da Fazenda, 
e Luciano Coutinho, no Ministério da Ciência e Tecnologia;  

2. docentes da UFRJ, como Carlos Lessa no BNDES e Eduardo 
Augusto  Guimarães  no  IBGE;   

3. quadros  da  EAESP-FGV,  situada  entre  a  economia 
heterodoxa e a heterodoxia matematizada, como Luiz Carlos 
Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano na Fazenda;  

4. professores dos segmentos de oposição da FEA-USP, 
posicionada entre  as  heterodoxias,  como  João  Sayad  no  
Planejamento,  Andrea  Calabi  no  Tesouro  e Montoro  Filho  
no  BNDES;  e   

5. pessoas  afiliadas  à  PUC-RJ,  alinhada  à  heterodoxia 
matematizada,  como  Edmar  Bacha  no  IBGE  e  Persio  Arida  
e  André  Lara  Resende  no Banco Central.  

Das  escolas  de  oposição,  a  mais  distante  do  governo  
federal  é  a  PUC-SP, abrigando  grande  grupo  de  economistas  
ligados  ao  recém  criado  Partido  dos Trabalhadores e à prefeitura 
de Luiza Erundina em São Paulo. Os cursos de Economia da PUC-SP  
e da  UNICAMP,  com  diversos  vínculos  entre  si,  são  os  mais  
próximos  das Ciências Sociais, partilhando pesquisadores com o 
CEDEC e o CEBRAP.  

Como mostrado por Kluger, a “Reforma  Singer”  visava  
exatamente  aproximar  a  PUC-SP  das  Humanidades,  traço 
característico  das  heterodoxias  em  geral,  notavelmente  do  
desenvolvimentismo  nacionalista.   

O  quadro com a rede do período  permite  observar,  dentro  
do  espectro  das  Ciências  Sociais,  uma transição entre as elites 
paulistanas, ligadas ao capitalismo industrial, como Celso Lafer, ou à 
terra, como Plínio de Arruda Sampaio. Ambas ligações aparecem 
próximas à Faculdade de Direito, e os grupos ligados ao comércio, 
parte dos quais imigrantes da Faculdade de Filosofia da USP e o 



maior número de mulheres, exemplos dos quais, respectivamente, 
seriam os irmãos Emir e Eder Sader e Lourdes Sola.  

O  governo  Montoro,  no Estado de São Paulo,  fica  próximo  
ao  epicentro  da  heterodoxia.  Sua gestão, iniciada em 1982, 
antecedeu  a  redemocratização. 

Foi  outro  momento  de  convergência  das oposições,  
havendo,  não  obstante,  forte  tendência  de  seleção  de  quadros  
entre  os políticos  e  militantes  católicos,  estando  sua  gestão  
próxima  à  JUC/AP  e  ao  PDC.  O catolicismo  aparece  entre  a  
EAESP  e  a  PUC-SP,  sendo  professores  como  Luiz  Carlos Bresser  
Pereira  e  Plínio  de  Arruda  Sampaio  representantes  das  
conjunções  entre  a academia e a militância católica.  

Um  dado  ressaltado por Kluger é  a  proximidade  das  
militâncias  na  JUC/AP,  VAR/VPR  e POLOP/POC com as Ciências 
Sociais de São Paulo, embora ocorram, especialmente ao redor dos 
grupos na origem ao PT e em conexões com o Rio Grande do Sul. O 
PCB é o único dos vínculos militantes a aparecer entre São Paulo e 
Rio de Janeiro, situado em posição próxima à ocupada por  
Pernambuco,  onde  encontram-se  aqueles  possuidores de vínculos 
com a SUDENE, com a CEPAL e com as esquerdas dos anos de Miguel 
Arraes.  

O MDB aparece no centro da rede, expressão da característica 
política central do período, a ampla adesão das oposições à frente 
democrática. Como nos movimentos anteriores, as relações com a 
América Latina e a Europa aparecem  mais  próximas  ao  polo  
heterodoxo.   

As  Ciências  Sociais  apresentam  maior proximidade  com  a  
França,  país  de  onde  advieram  missões  estrangeiras  para  a  
FFLCH, criando  laços  capazes de  facilitar  o  acesso  dos  cientistas  
sociais,  inclusive  exilados,  às universidades  francesas.  A  FLACSO,  
no  Chile,  acolheu  diversos  cientistas  sociais exilados,  figurando  
também  em  destaque  na  área  do  espaço  recoberta  pelas  
Ciências Sociais.   

No  caso  dos  economistas  posicionados  entre  o  
desenvolvimentismo  e  a heterodoxia, o principal laço é com a 
América Latina, concretizado pelos vínculos com a ESCOLATINA  e  



com  a  CEPAL.  As duas  instituições  aparecem  muito  próximas  no 
plano à UNICAMP, onde se acolheu grande grupo de economistas em 
fuga do Chile ao ser instaurada  a  ditadura  militar  em  1973.   

Próximas  à  UFRJ  encontram-se  as  universidades inglesas  
pelas  quais  circularam  seus  professores e  os  pesquisadores  da  
FINEP, especialmente pesquisadores de temas ligados à tecnologia e 
organização industrial.  

Quanto às circulações nos EUA, Chicago conserva posição no 
extremo da  ortodoxia  matematizada,  sendo  seus  vínculos  
majoritariamente  com  professores  da FGV.  Yale,  Harvard  e  MIT  
aparecem  próximas  e  situadas  entre  a  heterodoxia matematizada  
e  a  ortodoxia  matematizada.   

Yale  posiciona-se  entre  a  FEA  e  a  FGV  e Harvard e o MIT 
entre a FGV e a PUC-RJ e próximas a Minas e Rio de Janeiro. Berkeley 
e Vanderbilt posicionam-se ao meio, Vanderbit mais próxima à USP e 
Berkeley a meio caminho  entre  a  USP  e  a  PUC-RJ.  O  padrão  de  
distribuição  dessas  escolas  mantém-se quando  comparado  com  o  
movimento  anterior.   

Nesse  capítulo  aparecem  duas  outras universidades  que  
tiveram  destaque  na  formação  dos  economistas  estudados,  
Cornell  e MSU. Nos dois casos prevaleceram fluxos de alunos da USP 
e da EAESP, aparecendo os convênios no polo correspondente a São 
Paulo.  

Tal qual Berkeley e Vanderbilt, Cornell e Michigan aparecem 
situadas entre as duas heterodoxias. Essas escolas abriam, ao lado 
do Ensino da Economia  mainstream, espaço para a veiculação de 
outras correntes de pensamento econômico.  

As duas figuras de maior destaque no plano, no período, são 
Fernando Henrique Cardoso  e  José  Serra,  expressão  da  intensa  
circulação  dos  dois  entre  os  militantes  e  os acadêmicos.  Em  
suas  experiências  na  França  e  no  Chile,  eles  criaram  e  
aprofundaram laços com amplo grupo de exilados e diversas 
instituições.  

FHC aparece na parte de cima da rede, entre a FFCL, os centros 
de pesquisa brasileiros e a FLACSO e a CEPAL. José Serra  se situa  



no  centro,  mais  próximo  dos  economistas  da  UNICAMP  e  da  
PUC-SP.  

Está posicionado, ademais, entre o centro de agregação 
daqueles ex-exilados no Chile e o núcleo católico da JUC/AP, ao qual 
pertenceu na juventude. A trajetória de FHC, segundo Kluger (2017),  
“revela  a  força  da  socialização  internacional  para  o  cultivo  de  
disposições essenciais ao exercício do poder, como a coragem, a 
autoconfiança e a segurança de si”.  

Ela continua seu comentário sobre o líder tucano. “Embora 
dotado de grande volume de recursos de variado tipo desde o 
nascimento, está na rememoração  da  experiência  internacional  a  
passagem  reveladora  ao  olhar sociológico. Abordando a experiência 
do exílio, descrita como ‘cosmopolitismo à força’, ele escreve: o 
mundo ‘passou a ser uma coisa mais familiar para mim, já não tinha 
medo [...] de coisa nenhuma’ (CARDOSO, 2012, pp. 35-36)”. 

Finalmente, outro traço comum nos dois casos do PSDB é a 
imbricação entre a “política” e a “técnica”, quando passam a atuar na 
política  partidária  nacional,  FHC  como  senador  e  Serra  como  
deputado  federal  e constituinte. Eles corporificam o surgimento do 
híbrido. Reconfigura e complexifica a polaridade  anterior  entre  
técnicos  e  políticos.   

Constituindo-se  como  políticos  com autoridade técnica, 
embaçando as linhas de força e alimentando a justificação de opções 
políticas  por  razões  de  tipo  técnico-científico,  fornecidas  pelo  
desenvolvimento  do pensamento econômico especializado.   

O  BNDES apareceu  nos  Movimentos, apresentados  
anteriormente na tese de doutorado,  entre  os  dois 
desenvolvimentismos (o nacionalista e o entreguista).  Posiciona-se, 
nos anos 80,  entre  uma  heterodoxia, onde se  inclui  o 
desenvolvimentismo nacionalista e uma corrente heterodoxa 
matematizada, mais próxima do  monetarismo,  e  não  
necessariamente  desenvolvimentista.   

O  Banco  passou  por  dois momentos bastante distintos no 
período.  



1. Durante o governo Figueiredo foi comandado pelos presidentes 
baianos de ACM, contando com diretores apontados por Delfim 
Netto, como Rubens Freitas, ligado a Chicago.  

2. No governo Sarney, além de Montoro, do banqueiro Gros e do 
empresário Dílson Funaro, situado do centro para baixo, o 
Banco contou  com  Rômulo  de  Almeida  e  Carlos  Lessa  na  
diretoria,  os  dois  associados  ao desenvolvimentismo  
nacionalista,  localizado  na  parte  de  cima  do  plano.   

A  posição centralizada  do  Banco  resulta  dessa  
multiplicidade  de  orientações.  Geograficamente,  o BNDES  situa-se  
próximo  ao  Rio  de  Janeiro,  cidade  onde  está  localizado  e  de  
onde provém a maioria de seus funcionários neste período.  

O  Terceiro  Movimento se  encerra  no fim  do  governo  
Sarney.  Foi caracterizado pela cooperação das oposições em busca 
da solidificação da economia do regime  democrático.  Às diferenças  
entre  as  escolas  existentes  no  início  do  período, inicialmente  
abafadas  em  nome  da  missão  comum,  agregaram-se  cisões  
partidárias  e divergências decorrentes das disputas que os grupos 
tiveram ao tentar governar juntos.  

O Quarto Movimento  se caracteriza  por  uma  nova  estrutura  
de  polarização,  onde aparecem  apartadas  as  frações  da  antiga  
oposição  ao  governo  militar,  tema  a ser explorado por Elisa 
Kluger, tendo como linha condutora as gestões do BNDES dos anos 
1990 e início dos anos 2000. 



Rede do Quarto Movimento (1990-2003) 

!  

A  rede  do  Quarto  Movimento  refere-se  ao  período  
1990-2003,  sendo  nela contemplados os governos Fernando Collor, 
Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso I e II e o início do 
governo Luiz Inácio Lula da Silva. Como o capítulo, a rede é centrada 
no BNDES, sendo destacadas as conexões a partir das quais foi 
nomeada cada uma das presidências do Banco no período.  

A análise da rede centra-se, portanto, na descrição e 
caracterização das  posições  no  espaço  de  cada  um  dos  
governos,  assinalados  por  circunferências,  e gestões, destacadas 
por retângulos.  



A forma final da rede espelha, em linhas gerais, a estrutura de 
polarizações entre correntes  de  pensamento  econômico  e  Escolas  
de  Economia  encontradas  no Terceiro  Movimento,  sendo  utilizada  
como  guia  a  mesma  escala  da  rede  anterior.  Ela percorre  o  
eixo  entre a  ortodoxia  matematizada  da  Fundação  Getúlio  
Vargas, embaixo,  contando  em  seus  quadros,  inclusive,  com  
pessoas  formadas  em Matemática  e  especialistas  em  Teoria  dos  
Jogos,  passando  sequencialmente  pela  UNB, PUC-RJ,  FACE-UFMG,  
FEA-USP,  PUC-SP  e  IEI-UFRJ  até  chegar  à  UNICAMP  no topo da 
escala.  

Em apenas dois casos invertem-se as posições: a PUC-SP troca 
de lugar com a UFRJ e a UNB move-se para baixo da PUC-RJ. A 
EAESP perde destaque, visto ter  a  maior  parte  dos  seus  
professores  afastada  da  gestão  pública  nesse  momento.  

Desaparecem da rede, nesse momento, tanto o antigo 
m o n e t a r i s m o d a F u n d a ç ã o G e t ú l i o Va g a s , q u a n t o o  
desenvolvimentismo  nacionalista,  originalmente  associado  à  
Assessoria Vargas  e  ao  Clube  dos  Economistas,  não  sendo  mais  
tais  classificações  centrais  para descrever a rede no período. Em 
seu lugar, são identi f icadas aglomerações de “ l iberais-
d e s envo l v imen t i s t a s ”, “ n eo l i b e ra i s ” e “ n ão l i b e ra i s -
desenvolvimentistas”, delineando um triângulo no espaço.  

Seguindo a cronologia, o governo Collor aparece muito próximo 
à FEA-USP, na parte do plano onde se encontra o núcleo paulista, 
visto ter sido a maior parte  da  equipe  de  Zélia  Cardoso  de  Mello  
recrutada  entre  seus  antigos  colegas  de faculdade, diversos dos 
quais vinculados também à UNICAMP e à PUC-SP. Os elos com essas 
escolas estão na parte superior do plano.  

São contrabalanceados por vínculos com economistas das 
escolas cariocas mais próximas da ortodoxia. Cita nomes tais como 
Maria Silvia Bastos  Marques,  Sergio  Werlang  e  Eduardo  Marco  
Modiano,  presidente  do  BNDES, durante todo o governo Collor.  

Dos presidentes do Banco, Modiano aparece mais próximo  ao  
extremo  inferior  do  espaço  e  à  FGV-RJ,  estando  entre  a  
ortodoxia matematizada  e  a  heterodoxia  matematizada. É o  ponto  
do  plano  caracterizado  como neoliberal e a área na qual figura a 



maior parte daqueles neocolonizados culturalmente em universidades 
estadunidenses. 

O governo seguinte, de Itamar Franco, guarda características 
semelhantes àquelas da gestão de José Sarney, representada na rede 
anterior, estando posicionado ao centro, em  meio  a  economistas  
advindos  das  várias  regiões  do  país,  com  destaque  para  Minas 
Gerais,  seu  estado  de  origem  e  principal  ponto  de  apoio  no  
governo.  A  gestão  aparece também em posição intermediária 
quanto à orientação econômica, expressão da participação  nas  
equipes  governamentais  de  membros  das  três  diferentes  
correntes representadas  no  plano.   

O  primeiro  presidente  do  BNDES  em  seu  governo,  Antônio 
Barros de Castro, figura ao centro do núcleo não-liberal-
desenvolvimentista, próximo da UFRJ e da UNICAMP e, no exterior, 
da Inglaterra, país no qual ele e vários daqueles colegas  próximos  
circularam.   

O  segundo  presidente  do  Banco  no  governo  Itamar, Delben 
Leite, é o ponto de menor destaque na rede, visto não ter laços com 
o universo acadêmico.   

Pérsio  Arida,  ainda  tendo  sido  presidente  durante  o  
governo  Itamar, aparece na rede como parte do grupo de 
colaboradores de Fernando Henrique Cardoso, figurando entre 
aqueles componentes do grupo neoliberal e próximo da área 
concentradora de trajetórias marcadas pela circulação entre o Estado, 
a academia e  o  mercado  financeiro: a chamada “porta-giratória” 
para upgrade na carreira e aumento nas reservas financeiras 
pessoais.  A  diretoria,  em  sua  gestão,  foi  composta  por  
funcionários  de carreira  do  BNDES  com  trajetórias  concentradas  
no  Estado  e  por  acadêmicos,  quase todos ligados à PUC-RJ, escola 
na qual Arida lecionou e da qual aparece mais próximo na rede.  

O governo Fernando Henrique Cardoso aparece em  meio  a  
duas  correntes:   

1. os  liberais-desenvolvimentistas,  centrados  na JUC/AP,  grupo  
predominantemente  paulista  e  localizado  entre  a  FEA-USP  
e  a UNICAMP; e  



2. os neoliberais, grupo predominantemente carioca e próximo à 
PUC-RJ.   

Edmar Bacha, o primeiro presidente do BNDES no governo FHC, 
faz parte do grupo  neoliberal,  figurando  na  metade  inferior  do  
espaço,  entre  Eduardo  Modiano  e Persio Arida, e próximo aos 
cariocas com circulação pelos EUA e pela PUC-RJ, escola onde 
também ele lecionou. Embora não tenha laços com o mercado 
financeiro, Bacha conserva  grande  multiposicionalidade,  graças  ao  
número  de  conexões  com  Escolas  de Economia e com 
economistas mais jovens, com os quais interagiu, seja em Cambridge 
nos EUA,  seja  na  UNB,  seja  na  PUC-RJ.  A  estrutura  de  
trajetórias  dos  membros  de  sua diretoria  é  semelhante  à  de  
Arida,  reduzindo-se  um  pouco  o  número  de acadêmicos e 
elevando-se a proporção de quem passagem pelo setor privado.  

Seu  sucessor,  Luiz  Carlos  Mendonça  de  Barros,  aparece  
em  posição  oposta,  na metade superior do plano, no fulcro do 
núcleo liberal-desenvolvimentista, em meio aos paulistas, tendo 
conexões com a JUC/AP, com a UNICAMP, com professores da FEA-
USP e com o grupo de exilados. Luiz Carlos mantinha, igualmente, 
laços com o mercado financeiro,  no  qual  trabalhou  por  muitos  
anos.   

Sua  diretoria,  em contrapartida,  não  era,  como  ele,  
especialmente  ligada  ao  setor  privado,  prevalecendo nitidamente 
aqueles com trajetórias no Estado, grupo crescente em detrimento 
dos ex-docentes na academia.  

André Lara Resende, por sua vez, é um dos economistas com 
maior número de conexões na rede pela multiplicidade de seus laços, 
facilitada por ter uma trajetória que combina passagens pelo Estado, 
pelo mercado e pela academia e por sua circulação entre São  Paulo  
e  Rio  de  Janeiro.  Ele  figura  em  meio  aos  cariocas,  entre  o  
grupo  acadêmico ligado  à  PUC-RJ  e  os  profissionais  do  mercado  
financeiro,  estando  mais  próximo  ao funcionalismo de carreira do 
Banco frente aos seus antecessores.  

Sua diretoria espelha  essa  aproximação,  sendo  aquela  na  
qual  há  maior  incidência  de  pessoas  com trajetórias  de  Estado  
e  declinando  uma  vez  mais  o  número  de  anos  das  trajetórias  
dos diretores com anos passados na academia.   



O sucessor, José Pio Borges, foi o segundo funcionário de 
carreira do BNDES a conquistar a presidência do órgão. Ele figura 
entre os cariocas, em posição intermediária entre o Banco e o 
mercado financeiro, do qual se aproximou devido aos vínculos 
forjados nos  anos  quando  esteve  afastado  do  BNDES  para  
trabalhar  na  iniciativa  privada.  Sua gestão  tem  uma  composição  
similar  àquela  de  André  Lara  Resende, mormente por ser uma 
continuidade e terem sido mantidos quase todos os dirigentes do 
período anterior, havendo, não obstante, uma redução na quantidade 
de diretores ligados à academia.  

O  segundo  governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso  ensaia  
fortalecer  o  grupo liberal-desenvolvimentista,  nomeando  para  o  
MDIC  Clóvis  Carvalho,  figura  próxima de  José  Serra  e  Mendonça  
de  Barros  na  rede.  Andrea  Calabi,  também  situado  no  polo 
liberal-desenvolvimentista,  foi  escolhido  por  Carvalho  para  o  
BNDES.   

Quando  Alcídes Tápias, situado no grupo oposto, próximo ao 
mercado financeiro e aos cariocas, torna-se ministro, opta por 
substituir Calabi por um amigo financista, Francisco Gros. As gestões 
de Gros e de seu sucessor Eleazar de Carvalho, também ligado ao 
mercado de capitais, recrutam cada vez maior proporção das 
trajetórias percorridas na iniciativa privada,  notavelmente  nas  
Finanças,  área  do  Banco  com  pretensão de  fortalecer,  estando  a 
maior parte dos diretores de suas gestões na parte inferior da rede, 
na qual está presente o mercado financeiro, o neoliberalismo e as 
conexões com os Estados Unidos, visíveis em muitas das trajetórias 
dos dirigentes do período.  

Finalmente,  a  transição  para  o  governo  de  Luiz  Inácio  
Lula  da  Silva  distancia  o BNDES da rivalidade entre liberais-
desenvolvimentistas e neoliberais, posicionando-o na área oposta, a 
dos anti-neoliberais ou social-desenvolvimentistas, em ponto próximo 
à UNICAMP, à UFRJ e à circulação pela América Latina e Inglaterra, 
com maior parcela das trajetórias dos dirigentes sendo percorridas 
nos universos da academia e do serviço público em vez de ser no 
mercado financeiro privado.  

Conforme sugerido ao final do Quarto Movimento, nas gestões 
seguintes do governo Lula, será possível encontrar uma síntese dos 



modelos precedentes, com uma mescla mais equitativa entre os tipos 
de trajetórias, embora com menor proporção daqueles com suas 
carreiras feitas no setor privado.   

As  escolas  às quais  os  dirigentes  estão  ligados  e  os  
países  pelos  quais  circularam  internacionalmente permanecem  os  
mesmos.  Foram só  acrescidos  laços  com  a  FEA-USP  e  a  PUC-
SP, aumentando a incidência de paulistas na diretoria.  

Finalmente, as gestões do BNDES no governo  Lula  residem  
todas  na  área  ocupada  pelos  anti-neoliberais ou social-
desenvolvimentistas, diferenciando-se, em  termos  de  afinidades  
teóricas  e  políticas  e  de  vínculos  sociais,  dos dois agrupamentos 
visíveis nos governos Fernando Henrique. 



Finale  

Ao longo dos capítulos da tese de Elisa Klüger, Meritocracia de 
laços: gênese e reconfigurações do espaço dos economistas no Brasil 
(São Paulo: USP-FFLCH- Departamento de Sociologia; 2017) foram 
apresentados dados cuja autora diz serem “proposopográficos”.  

Escrito corretamente, Prosopografia é o estudo documentado da 
carreira profissional ou acadêmica de uma pessoa ou de um grupo de 
pessoas. Através de informações encontradas em fontes históricas, 
Kluger desvenda o padrão de suas relações e atividades através da 
biografia coletiva. 

São dados elementares como data  e  cidade  de  nascimento,  
gênero,  origem  social (dinastia familiar)  e  formação  escolar, 
especialmente no exterior,  dos  principais agentes  abordados  na  
tese,  organizados  de  maneira  sintética  em diversas  tabelas.  

A autora,  na  seção  final  do  trabalho,  sintetiza  as  
transições  geracionais  e  os fracionamentos nas propriedades sociais 
observáveis a cada momento. Em seguida, apresenta  as  disposições  
sociais  na  origem  da  coesão  social  formadora do substrato 
comum do espaço dos economistas no país.  

A geração dos economistas práticos era proveniente, via de 
regra,  de  famílias  brasileiras  de  elite,  descendentes  de  políticos,  
profissionais  liberais  de prestígio, estancieiros, donos de grandes 
negócios de importação e exportação e militares de alta extração, 
entre os quais, por exemplo, Francisco Antunes Maciel, Octavio 
Bulhões, Luiz Simões Lopes, Lucas Lopes, Miguel Osório de Almeida e 
Octavio Dias Carneiro. As famílias estrangeiras do período, casos de 
Eugênio Gudin, Roberto Simonsen, Casimiro Ribeiro e Alexandre 
Kafka, eram, via de regra, vistas como abastadas, cultas e 
cosmopolitas.   

Os  primeiros  especialistas  em  Economia  pertenciam  ainda  
ao  universo  das  elites socializadas  à  moda  do  velho  continente  
–  requerida  em  um  período  no  qual  as  elites brasileiras 
buscavam construir-se à imagem e semelhança europeia, educando 
os filhos em colégios dirigidos por estrangeiros, como o Aldridge ou o 



Des Oiseaux, e importando as referências culturais com as quais 
tinham contato nas viagens internacionais – e educada nas  primeiras  
grandes  Faculdades  de  Direito  e Escolas de  Engenharia,  
ambientes  seletivos  onde conviviam  em  meio  aos  pares  e  
adquiriam  o  título  de  bacharel.   

Daí passava  a  funcionar como instrumento de legitimação da 
reprodução da posição social familiar. Na conquista das posições 
dirigentes, o diploma combinava-se às insígnias cosmopolitas da 
educação à europeia  e  ao  capital  social.  Ambos fatores 
discriminatórios de quem pertence à elite os  conectava  aos  
detentores  do  poder  de  nomear  seus escolhidos para os altos 
postos de direção.  

Assim, o título de bacharel em si era antes uma insígnia de 
posição social em lugar de um indicador de competência técnica. 

Além dos membros  das  famílias  de  elite,  sobretudo  gaúchas  
e  cariocas,  mantenedoras laços com aqueles detentores do poder 
político e econômico, na ex- Corte Imperial, tomada pelos líderes a 
partir da Revolução de 1930 getulista, encontra-se nessa geração um 
conjunto de pessoas capazes de terem ascendido aos postos públicos 
de destaque por meio do serviço público. Estavam em vias de 
modernização com a criação de órgãos, como o Departamento 
Administrativo do Serviço Público (DASP). Visavam regulamentar o 
recrutamento das burocracias do Estado e melhorar o nível técnico de 
seus funcionários.  

Entre aqueles ascendentes via funcionalismo, encontra-se um 
conjunto de advogados nordestinos, como Ignácio Rangel, Celso 
Furtado, Rômulo de Almeida, Ewaldo Correa Lima  e  Cleantho  de  
Paiva  Leite.  Eles representam  uma  geração  de  famílias  
nordestinas historicamente abastadas.   

Porém, face  ao  declínio  experimentado  pela  região,  
decorrente  da  derrocada  da agricultura açucareira acompanhada do 
deslocamento do centro político e cultural para o Sudeste, diversificou 
suas estratégias de reprodução social, com algumas de suas frações 
tornando-se  profissionais  liberais  e  migrando  em  busca  de  
oportunidades  no  serviço público da capital do país.   



Além  do  nordestino  Jeusus  Soares  Pereira,  de  procedência  
social  modesta  e ausência de formação superior, ascendente por 
seus vínculos com os positivistas, e de Roberto  Campos,  
matogrossense  e  órfão,  capaz de adquirir  seu  capital  cultural  no  
seminário católico,  aqueles  de  origem  menos  estabelecida  
concentram-se  em  São  Paulo, correspondendo, em sua maioria, aos 
primeiros nomes de classe média baixa a projetar-se no  meio  dos  
especialistas  em  Economia,  por  intermédio  da  Universidade  de  
São  Paulo.  

São os casos de Dorival Teixeira, Luiz Freitas Bueno e Alice 
Canabrava, a única mulher a integrar a coorte, produto da abertura 
da Faculdade de Filosofia às professoras primárias, de carreira restrita 
à academia.  

Os  poucos  personagens  com  formação  em  Economia,  no  
período  inicial, foram  os diplomatas Roberto Campos, Miguel Osório 
de Almeida, Octavio Dias Carneiro e João Baptista Pinheiro, e os 
funcionários públicos Celso Furtado, Cleantho de Paiva, Octavio 
Gouvêa de Bulhões, José Garrido Torres, Ignácio Rangel e Alexandre 
Kafka. Eles se formaram em Economia no exterior, financiados por 
recursos próprios, por serem membros do corpo  diplomático  ou  por  
pertencer  a  órgãos  do  serviço  público  em  vias  de modernização. 

Começaram  a  promover  a  circulação  internacional  de  seus 
funcionários. Eles serão os primeiros burocratas dispostos a, unindo a 
alta cultura e os vínculos sociais às competências científicas e 
técnicas, contestar os critérios “políticos” de escolha dos dirigentes da 
área econômica, em trabalho simbólico de valorização de sua 
formação especializada, como requisito indispensável para a 
condução do país conforme a moderna  racionalidade  econômica .  

A  segunda  geração abarca  aqueles  nascidos  entre  os  anos  
1920  e  o início  dos  1940. Nela,  há  indivíduos  com  sólidos  laços  
com  a  elite  tradicional  da  primeira geração, dentre os quais José 
Carlos Perdigão Medeiros da Fonseca, Ruy Aguiar da Silva Leme, 
Julian Alfonso Magalhães Chacel, Paulo Hortênsio Pereira Lira, Plínio 
de Arruda Sampaio,  Fernando  Henrique  Cardoso,  Francisco  Neves  
Dornelles,  Mario  Henrique Simonsen, Marcos Vianna, Arthur Candal, 
Fernão Bracher, Luiz Carlos Bresser Pereira e Carlos  Lessa.   



Poucos  dentre  eles  cursaram  Economia  e  outras  Ciências  
Sociais  na graduação. A maior parte frequentou as faculdades de 
Engenharia e Direito. Seguiam sendo as  instituições  educacionais  
de  maior  prestígio.   

Depois, “os economistas práticos”  transitaram  para  a 
Economia, por meio de cursos de pós-graduação, do exercício da 
função de docente em Faculdades de Economia, ou atuando 
profissionalmente como especialistas em Economia.  

Ao  lado  do  grupo  pertencente  à  elite  nacional,  centrada  
no  Rio  de  Janeiro, multiplicam-se  aqueles  ascendentes  através  
do  investimento  escolar,  viabilizado  pela diversificação  do  
recrutamento  social,  decorrente  da  abertura  de  novos  cursos  e 
universidades,  algumas  das  quais  ofereciam  cursos  noturnos  e  
aceitavam  alunos  com formação  média  técnica.   

Era  o  caso  das  Faculdades  de  Economia e Administração  da  
Universidade  de  São Paulo (USP), onde estudaram Antonio Delfim 
Netto, Akihiro Ikeda, Paulo Yokota, Paul Singer e Walter Barelli, e da 
Universidade do Estado da Guanabara, frequentada por João Paulo  
Reis  Velloso  e  Pelúcio  Ferreira,  de  famílias  brasileiras  modestas,  
porque  eram funcionários  públicos  em  busca  de  qualificações  
para  progredir  em  suas  carreiras.   

Os imigrantes e filhos de imigrantes – notavelmente italianos, 
japoneses e judeus, das ondas migratórias  do  início  do  século  XX,  
deslocando-se  para  o  Brasil  em  busca  de melhores  condições  
materiais  e/ou  fugindo  das  guerras  e  perseguições  religiosas  –, 
presentes  na  USP,  bem  como  casos  análogos  em  outras  regiões  
do  país, como  Isaac Kerstenetzky no Rio e Simon Schwartzman em 
Minas Gerais, pertenciam a famílias instaladas nas capitais. Extraíam 
sua renda de pequenas atividades comerciais e da venda da força de 
trabalho.  

A primeira economista de destaque no Brasil, Maria da 
Conceição Tavares, é  matemática  e  portuguesa.  Ser  estrangeira  e  
já  ter  chegado  ao  país portando  qualificação  especializada  
valorizada  afastam-na  do  destino  doméstico  da maioria das 
mulheres brasileiras de sua geração e extração social.   



Dentre os primeiros economistas formados no Brasil, há 
diversos sobre o quais há pouca ou nenhuma informação disponível 
relativa às origens sociais. Via de regra é mais difícil  encontrar  
informações  sobre  aqueles  não  pertencentes  às  elites,  cuja  
história  é preservada  nos  jornais,  dicionários  biográficos,  livros  
de  memórias,  obras  genealógicas, em intenso trabalho de 
cristalização da posição social na memória coletiva, trunfo na luta 
pela perenidade do nome familiar.  

O aumento do número de casos não enraizados na elite 
tradicional implica também a diversificação das vias de aquisição do 
cosmopolitismo e do capital cultural. Às amizades internacionais dos 
primeiros especialistas em Economia somam-se os primeiros 
programas de cooperação técnico-científica dos órgãos voltados à 
racionalização  administrativa  e  ao  ensino  de  Economia,  novas  
portas  para  o  espaço internacional.  

Em um período no qual cresce o volume daqueles não alunos de 
colégios  dirigidos  por  estrangeiros  e  sem professores  particulares  
de  idiomas, a  Fundação  Getúlio  Vargas  passou a oferecer   
reading  knowledge   para  os  estudantes  com pretensão de serem  
enviados  para  o  exterior.  Até  os anos 60,  prevaleciam  ainda  
aqueles bolsistas com especializações e mestrados no exterior, sendo 
raros os brasileiros com PhD em Economia.  

Na  terceira  geração,  dos  nascidos  a  partir  do  início  dos  
anos  1940,  continuam presentes aqueles pertencentes a elites 
enraizadas, como João Manuel e Zélia Cardoso de Mello,  os  irmãos  
Giannetti,  André  Lara  Resende,  Luciano  Coutinho,  Francisco  
Lopes, Gilda Portugal Gouvêa, Francisco Gros, Eduardo Suplicy e 
Carlos Ivan Simonsen Leal.  

Eles apresentam similaridades com as elites dos períodos 
antecessores quanto à formação  em  colégios  de  prestígio,  ao  
aprendizado  precoce  de  idiomas  e  à  socialização cosmopolita. 
Diferem delas, entretanto, pela formação em Economia, desde a 
graduação, indicando  a  legitimação  social  da  profissão.  Com a 
emergência do poder dos técnicos, isto é, da tecnocracia, no regime 
militar,  começa  a  aparecer  como  destino desejável para membros 
de grupos dominantes.   



Paralelamente, há membros de famílias imigrantes já 
estabelecidas, tendo os pais e avós  acumulado  capital  econômico  
no  Brasil,  a  maior  parte  deles  através  de  atividades comerciais  
e  industriais,  permitindo  os  filhos  investirem  plenamente  nos  
estudos.  

Casos,  por  exemplo,  de  Andrea  Calabi,  Persio  Arida,  
Renata  Rosenthal,  Frederico Mazzucchelli,  Eduardo  Modiano  e  
Guido  Mantega.  Ao  contrário  dos  descendentes  de imigrantes da 
geração anterior, não passaram pelo ensino técnico e raramente 
conciliaram estudo  e  trabalho  por  necessidade.   

A  chegada  à  Universidade  não  aparece  mais  como 
conquista  individual  de  uns  poucos  desviantes,  mas  como  
destino  naturalizado, amplamente  reconhecido  pelos  grupos  
familiares  como  investimento  necessário  para  a manutenção  de  
sua  inserção  social, embora  com  sentidos  distintos.   

Em  vários  casos,  a expectativa dos pais era o filho diplomado 
assumir os negócios da família. Isto acaba  por  ser  feito,  muitas  
vezes,  por  outro  filho.   

Assim,  a  divisão  de  trabalho  entre irmãos dá a essas 
famílias duas vias de reprodução, uma na direção do negócio familiar, 
outra  no  âmbito  da  carreira  acadêmica,  cujos  frutos  vindouros  
não  eram  sempre claramente previsíveis para os pais.   

Aqueles  provenientes  de  famílias  de  proventos  médios  e  
baixa  escolarização fizeram, em geral, carreira no serviço público, 
casos de Helio Blak, Darlan Dórea, Aluysio Asti e Luiz Orenstein. O 
baixo número de pessoas com esse perfil na última geração pode 
decorrer  do  recuo  do  ciclo  de  democratização  do  acesso  a  
novos  cursos  superiores  e universidades, ocorrido nos anos 1950 e 
1960, e da crescente seletividade nas instituições de ensino superior 
de prestígio, com aumento da concorrência para o curso de 
Economia, cada vez mais consagrado como carreira pertinente à elite.  

Observa-se, no período, grande concentração no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, com alguma presença residual de mineiros. Há 
também aumento do número de mulheres no  quadro.   



Várias  delas  tiveram  sucesso  na  carreira  acadêmica,  
concluindo  doutorados, pós-doutorados, lecionando no exterior e 
ocupando cargos de direção nas associações de pesquisa.  Embora  
aumente  o  número  de  mulheres  com  trajetórias  acadêmicas  e 
profissionais  tão  completas  e  prestigiosas  quanto  as  de  seus  
colegas,  companheiros  e cônjuges, poucas ocuparam cargos de 
diretoria nos órgãos de Estado.  

No período todo, contemplado pela pesquisa, estiveram na  
diretoria  do  BNDES  somente  Elena  Landau, Laura Domingues, 
Beatriz Azeredo, Mariza Giannini e Maria Silvia Bastos Marques. Nos 
cargos máximos da área econômica, foram nomeadas apenas Zélia 
Cardoso de Mello, Dorothea Werneck, Aspásia Camargo e Yeda 
Crusius.   

A  terceira  geração  foi  a  principal  beneficiada  pela  
multiplicação  dos  convênios internacionais,  ampliados  ao  longo  
dos  anos  1960,  notavelmente  como  efeito  da intensificação dos 
programas de cooperação científica norte-americanos durante a 
Guerra Fria.  

Os membros dessa geração formam o primeiro grupo a 
frequentar sistematicamente doutorados no exterior, tornando-se os 
agentes da transferência para o Brasil do desenho institucional  dos  
Departamentos  de  Economia  das  Universidades  norte-americanas  
e  da Economia  Matematizada.  Ela conquistava  posição  dominante  
no  espaço  global  dos economistas.   

Além  de  uma  identidade  profissional  e  da  valorização  das  
ferramentas  técnicas especializadas, forjadas nos espaços 
acadêmicos e profissionais nos quais os economistas se  socializam  e  
se  aproximam,  há  um  conjunto  geral  de  disposições  sociais  
partilhado pelas  três  gerações,  notavelmente  a  perspectiva  
missionária,  a  adaptabilidade  e  a multiposicionalidade.   

Declarações  como  “nós  tínhamos  todo  um  país  por  
construir”  (Francisco Gros), “era a obrigação que eu tinha com o 
país. [...]. Não tinha isso de saber se aceitava ou não 
aceitava” (entrevista de Luiz Carlos Bresser Pereira) ou “éramos 
poucos, os economistas brasileiros, e tudo estava por ser feito no 
país” (Octavio Bulhões), revelam um caráter missionário e um 
sentido de dever subjacentes  ao  engajamento  na  gestão  do  



Estado  desses  homens,  legitimados  pela capacidade  de  manusear  
as  ferramentas,  cada  vez  mais  abstratas,  da  racionalidade 
econômica, na busca pelo julgado por cada um deles como o bem 
comum.  

O desenrolar da narrativa revela, no contexto brasileiro, a 
adaptabilidade é capacidade requerida para o exercício  missionário  
em  meio  à  fisiologia  da  política  nacional.  Os  economistas  no  
poder reafirmam  constantemente  a  universalidade  de  seus  
critérios  racionais  especializados.  

Contrapõem-se assim  à  lógica  dos  interesses  políticos  
parciais ou barristas.  Mostram-se, entretanto, com pragmatismo 
oportunista,  capazes  de diversos arranjos entre as duas lógicas, 
incluindo a disposição carrerista para trabalhar em governos com 
ideários políticos divergentes dos seus.  

Os depoimentos revelam esses agentes não veem  nisso  uma  
incoerência,  justificando-a  em  dois  registros:   

• por  um  lado,  como disposição  a  novas  e  grandes  
experiências,  quando  referem-se  ao  exercício  do  poder 
político  como  uma  aventura  ou  desafio  pessoal;   

• por  outro  lado,  na  perspectiva  da autoconfiança  e  
segurança  da  própria  realização,  quando  classificam  a  
convocação  para postos de governo como oportunidade 
excepcional para implementar suas ideias no país.  

Finalmente, distinguem-se pela multiposicionalidade, devida à 
incessante circulação entre  o  Estado,  o  Mercado  e  a  Academia,  
entre  o  nacional  e  o  internacional  e  entre  as cidades 
politicamente centrais do país. Configuram uma elite, definida como 
um número restrito  de  indivíduos  ocupando  número  elevado  de  
posições  de  poder  e  prestígio.  Esta minoria detém o prestígio e o 
domínio sobre as melhores oportunidades recebidas pelo grupo 
social-corporativo. 

Essa  multiposicionalidade  permitiu  aos  economistas 
concentrar,  em  suas  mãos,  poderes  públicos  e  privados. 
Notadamente, alguns midiáticos detém  o  poder  simbólico  da  fala 
legítima,  decorrente  da  crença  na  Economia  como  Ciência,  



academicamente  avalizada, multiplicando e fortificando seu domínio 
sobre o campo do poder.   

As  circulações  nacionais  e  internacionais  constantes  
ajudam,  ademais,  a  criar  um grupo  capaz de  se  conhecer e  
reconhecer.  Tem identidades  sociais  e  psicológicas  similares, 
forjadas em experiências comuns, partilhadas ao longo do tempo.  

Malgrado a existência de  fracionamentos  calcados  em  
divergências  teóricas  e/ou  políticas  e  em  disputas  em torno  da  
delimitação  dos  critérios  para  poder  exercer  autoridade  
especializada, nota-se a existência de um conjunto vasto e estreito 
de laços a unir economistas das diversas frações. Favorece a 
articulação e a coesão para estabelecer, sem rupturas, os parâmetros 
no interior dos quais o desacordo é possível, definindo as fronteiras 
onde se separam os aptos a ter posições acerca da condução da 
economia brasileira face aos demais.   

A  rede  a unir  os  especialistas  em  Economia  é  formada  
pela  conjunção  de camadas  de  vínculos  familiares,  matrimoniais,  
amizades  de  infância  e  de  universidade  e camadas de vínculos 
profissionais nas quais o capital social revela-se recurso central.  

O oximoro “meritocracia de laços” – título da importante 
pesquisa para a tese de Elisa Kluger –  indica: o  aumento  da  
qualificação  especializada daqueles  ocupantes  da  gestão  
econômica  do  Estado  não  se  dissocia  do pertencimento originário 
ou conquistado a um universo de reconhecimento mútuo, com 
disposições subjetivas partilhadas e afinidades, criadas ao longo do 
tempo na frequentação de um mesmo mundo. Tudo isso, obviamente, 
colabora para a manutenção das posições das famílias dominantes. 

Não à toa, muitos detentores dessa vantagem competitiva, 
desde “a sorte-do-berço”, defendem a manutenção do ilusório “livre-
mercado”. É pressuposto ser competitivo com base na meritocracia. 

O termo meritocracia estabelece uma ligação direta entre 
mérito e poder. Tanto uma palavra quanto a outra palavra têm 
diversos significados, fazendo o termo meritocracia ser polissêmico: o 
fato de uma determinada expressão adquirir um novo sentido. 



Em vez de ser o predomínio na sociedade, organização, grupo, 
ocupação, etc., daqueles com mais méritos em esforço laboral, mais 
dedicados, mais bem dotados intelectualmente, passa a designar a 
classe ou o grupo de destaques com “laços” familiares ou “toma-lá-
dá-cá” com ex-colegas de escolas. 



Coda 

Coda é a seção com a qual se termina uma música. Nesta 
seção, o compositor ou arranjador poderá ou não utilizar ideias 
musicais já apresentadas ao longo da composição. 

Nesse caso, a tese de Elisa Kluger não focaliza o período 
pós-2003. Cabe nessa análise do período posterior, inclusive fazer 
uma avaliação dos colunistas com tribunas midiáticas: “quem pode 
falar o que”.  

Segundo a Marilena Chauí (Cultura e Democracia. São Paulo: 
Editora Moderna: 1980: 3-13), “discurso competente – a Ciência 
como saber separado e como coisa privada, como instrumento de 
dominação no mundo contemporâneo – pede outras falas, se 
quisermos contestá-lo. A contestação, porém, não pode realizar-se de 
fora, opondo à competência estabelecida uma outra, supostamente, 
‘mais competente’.  

O discurso competente se instala e se conserva graças à uma 
regra que poderia ser assim resumida: não é qualquer um 
possibilitado de dizer qualquer coisa a qualquer outro em qualquer 
ocasião e em qualquer lugar. Com esta regra, ele produz sua contra 
face: os incompetentes sociais”. 

Chauí sugere o desafio para um debate plural e democrático é 
contestar o uso privado da cultura, sua condição de privilégio 
“natural” dos bem-dotados, a dissimulação da divisão social do 
trabalho sob a imagem da diferença de talentos e inteligência. 

“A noção da competência torna possível a imagem da 
comunicação e da informação como espaço da opinião pública, 
imagem aparentemente democrática e, na realidade, antidemocrática 
por excelência, pois ao fazer do público espaço de opinião, essa 
imagem destrói a possibilidade de elevar o saber à condição de coisa 
pública, isto é, de direito à sua produção por parte de todos” (Chauí; 
1980: 2). 

Uma Coda seria escrever sobre o não tratado por Elisa Kluger 
em sua tese: os laços da minha geração adiante – nascida após 
1950, matriculada em Ensino Superior progressivamente mais 



massificado, desde 1970, e participante de governos a partir de 
2003. Também muitos economistas foram educados fora das duas 
metrópoles (Rio de Janeiro e São Paulo), sem as redes de 
relacionamentos familiares e afetivos das elites cariocas e paulistanas 
– não à toa, fui discriminado com o apelido “Fernando Mineiro”. No 
caso, à esquerda é a geração petista... Seria partir de onde a tese 
parou. 

Outra Coda necessária seria sistematizar as principais ideias 
definidoras das citadas correntes ou “linhagens” de pensamento 
econômico, para conhecimento dos estudantes iniciantes ou os leigos 
em Economia.  

Dado o l ongo tempo necessár i o pa ra o p r ime i ro 
empreendimento, exigente de pesquisas das biografias dos membros 
dessa nova nomenclatura, resumo em seguida as ideias-chave do 
debate. 

Monetarismo da EPGE-FGV 

A  passagem  de  Jacob  Viner da Universidade de Chicago  pelo  
Brasil,  na  metade  de  1950,  é  citada  nos depoimentos de 
Prebisch, Furtado, Chacel e Kafka. Ela é tida como um marco da 
adoção, pelos professores da FGV, de uma posição crítica à CEPAL.  

Chacel relata: “À  época,  princípio  dos  anos  50,  Gudin  
estava  encantado  pelas  ideias  de  Raúl Prebisch, por quem nutria 
grande respeito, desde os tempos em que este ocupara a presidência 
do Banco Central da República Argentina. Jacob Viner, que tinha 
vindo ao Rio de Janeiro para dar um ciclo de conferências, refutou, 
um a um, os argumentos  de  Prebisch  sobre  a  deterioração  
secular  das  relações  de  troca  e conquistou em definitivo a mente 
lógica de Gudin. [...] É muito possível que a influência de Viner sobre 
ele explique porque o Instituto Brasileiro de Economia da  Fundação  
Getúlio  Vargas  tenha  sido  imune  ao  proselitismo  que,  desde 
Santiago do Chile, a CEPAL fazia sobre toda a América 
Latina” (CHACEL, 1979, p. 32). 

Fica patente, na tese de Kluger, o neocolonialismo cultural, 
principalmente da fala em inglês, sobre “corações e mentes” de todos 
os expoentes da História do Pensamento Econômico brasileiro, em 



especial, no campo conservador. Este se coloca submisso às ideias 
aprendidas nas Universidades norte-americanas sem nenhum esforço 
de repensá-las para adequação ao tempo e ao lugar. 

Os adeptos das ideias da CEPAL foram críticos veementes da 
Escola Monetarista, originária da Escola de Chicago com Milton 
Friedman e adotada pela EPGE-FGV e por alguns professores isolados 
de Universidades públicas. Os monetaristas se tornaram contumazes 
colaboradores de regimes ditatoriais militares, pois só poderiam ter 
suas propostas aplicadas em regime de força. 

Mário Henrique Simonsen (1935-1997), um dos mais 
destacados seguidores do monetarismo no Brasil, foi ministro da 
Fazenda e do Planejamento na ditadura militar. Iniciou sua carreira de 
professor no Instituto de Matemática Pura e Aplicada e na Escola 
Nacional de Engenharia. Mais tarde, passou a ministrar aulas no 
curso de aperfeiçoamento de economistas da Fundação Getúlio 
Vargas.  

Em 1960, fundou, com Roberto Campos e Octávio Gouvêa de 
Bulhões, a Sociedade Civil de Planejamento e Consultorias Técnicas 
(CONSULTEC). Mais tarde fundou uma companhia de financiamento e 
investimento, transformado depois no Banco Bozzano-Simonsen. 
Paralelamente, passou a dirigir os cursos de pós-graduação da 
Fundação Getúlio Vargas. 

Depois de sua passagem pelo governo militar, passou a integrar 
o Conselho de Administração de várias empresas, entre elas, as 
estrangeiras Mercedes-Benz e Citicorp, holding do Citibank. 

A EPGE-FGV passou a defender, a partir das ideias neoliberais, 
as condições para o desenvolvimento brasileiro serem:  

1. o fortalecimento da poupança,  

2. a reformulação do ensino para adequar-se ao mercado de 
trabalho,  

3. a flexibilização dos direitos trabalhistas,  

4. a austeridade fiscal e  

5. a plena abertura externa.  



Em poucas palavras, menos Estado e demais instituições 
defensivas dos trabalhadores. 

 A escola de pensamento econômico monetarista, reunida em 
torno de Milton Friedman e outros professores da Universidade de 
Chicago, sustentava a possibilidade de manter-se a estabilidade de 
uma economia capitalista apenas por meio de medidas de controle 
monetário, baseadas nas forças espontâneas do mercado.  

Milton Friedman, o principal teórico do grupo, considerava a 
provisão de dinheiro o fator central de controle no processo de 
desenvolvimento econômico. Explicava as flutuações da atividade 
econômica não pelas variações do investimento, mas apenas pelas 
variações de oferta de moeda face à demanda monetária dependente 
da “renda permanente” dos agentes econômicos.  

A Escola de Chicago baseava-se na Teoria Quantitativa da 
Moeda, estabelecendo uma relação entre os preços e o volume do 
dinheiro. Dado o produto real e a velocidade de circulação ser 
estável, a quantidade de moeda em circulação é considerada a 
determinante principal do nível dos preços.  

A política monetária deveria acompanhar apenas o crescimento 
do produto real – e não do nominal. Dessa maneira, a inflação, vista 
como fenômeno puramente monetário, seria controlada via recessão 
econômica.  

Apoiando-se em ideologia ultraliberal com forte crença nos 
mecanismos de competição e nas forças do livre mercado, a Escola 
de Chicago era contrária a qualquer política pós-keynesiana de 
participação do Estado na expansão das atividades econômicas. 
Sustentava qualquer intervenção desse tipo ser inútil e nociva e 
apenas uma correta política monetária poderia levar à estabilidade 
econômica.  

Além de Friedman, destacam-se na Escola de Chicago os 
economistas Henry Simons, Frank Knight e George Stigler. F. A. von 
Hayek, líder da Escola Austríaca ultraliberal, passou por lá.  

A atuação de Friedman como conselheiro econômico do governo 
chileno do general Pinochet provocou veementes protestos de setores 
liberais da comunidade científica internacional. Tornou conhecida do 



grande público a Escola de Chicago como inspiradora de políticas 
econômicas ortodoxas recessivas, praticadas por governos 
autoritários sul-americanos. 

Mas a ideologia de direita se manifesta em certos momentos de 
maneira discriminatória e intolerante com a diversidade de ideias. 
Elisa Kluger (2017: 543-544) narra: “Flávio Rabelo Versiani, em texto 
sobre  A ANPEC 25 anos: passado e futuro (1997), conta Paulo 
Roberto Haddad [FACE-UFMG], o primeiro Secretário-Geral da ANPEC, 
demonstrava, já em 1972, preocupação com a preservação da 
pluralidade de orientações metodológicas e  ideológicas  na  
Associação  (VERSIANI,  1997,  p.  237).   

Em  sua  palestra,  no  primeiro encontro  nacional  da  ANPEC,  
em  1973,  Haddad  ilustrou  seu  argumento  através  da exposição  
de  casos  onde as  divergências  entre  diferentes  concepções  de  
Ciência Econômica  e  política  econômica  levaram  a  conflitos  no  
interior  do  espaço  dos economistas.  Ele  argumentou:  “a  
American  Economic  Association  foi quase  desmembrada, no  início  
do século  XX,  devido  a  uma  luta  entre  a  orientação  liberal  e  a 
vertente  em defesa da  intervenção  do  Estado,  da  Igreja  e  da  
Ciência  na  solução  dos problemas  sociais”.   

Haddad  explorou  também  os  atritos  criados  pela  definição  
de  Ciência Econômica, postulada por Lionel Robbins. Separava a 
Economia como Ciência com foco no estudo do comportamento 
humano, para tomada das melhores decisões quanto relação entre 
fins e meios escassos com usos alternativos. Outra era a área da 
História Econômica, à qual só caberia estudar os diversos arranjos 
desses elementos observados no tempo.  

A definição discriminatória era rejeitada por muitos economistas 
políticos e historiadores econômicos. Consideravam-na limitada, 
incapaz de lidar com as instituições e com a evolução das estrutura e 
fechada ao diálogo com as outras Ciências Sociais.  Era,  no  limite,  
um  instrumento  de  racionalização  em  favor da manutenção  do   
status  quo (HADDAD, 1998, pp. 185-190).   

No  fim  de  tal  preleção,  Haddad  apelou  à  tolerância  e à  
aceitação  da  pluralidade  na Associação. Não demorou um ano para 
o conflito institucional ocorrer.  



Haddad relatou: “houve,  na  época,  uma  contestação  da  
EPGE  à  entrada  da  UNICAMP  e  essa contestação  foi  de  
natureza  eminentemente  doutrinária.  Não  foi  teórica,  foi 
explicitamente  ideológica.  A  expressão  usada  foi  de  a  orientação  
da UNICAMP,  naquela  época,  não  ser  de  ‘natureza  científica’”.   

No  fundo,  estava se tentando organizar, através da UNICAMP, 
um grupo de  pensadores  e  de  economistas  de  orientação  
neomarxista.  Então,  aquilo  criou um  constrangimento  em 
economistas posicionados à direita, apoiadores da ditadura militar.   

Prossegue Haddad em sua narrativa: “Nós  tentamos,  por  
convencimento,  dialogar  com  a direção do EPGE, mas nada 
conseguimos. Então fizemos uma comissão, constituída por mim e 
pelo Prof. Pastore. Visitamos Campinas e elaboramos um relatório  
favorável  à  entrada  do  DEPE  no  programa  da  ANPEC.  No  dia  
da votação,  houve apenas  um  voto  contrário,  o  da  EPGE.  Ela  
acabou  se  desligando  da ANPEC” (HADDAD, 1997, pp. 235-236). 

O  contexto  da  ditadura  e  as  controvérsias  entre  o  diretor  
da  EPGE,  Carlos Geraldo  Langoni ,  aliado defensor  do  governo 
ditatorial,  e  os  economistas  do  polo crítico da oposição 
acentuavam as rivalidades propriamente metodológicas, propiciando 
o surgimento desse tipo de cisão.  

Em 1974, o mestrado de Campinas foi oficializado e passou a 
fazer parte da ANPEC, a despeito dos protestos do grupo de Chicago 
da EPGE. Contrariada, a FGV-RJ deixa a Associação, permanecendo 
desfiliada até o final de 1979, quando Mario Henrique Simonsen 
retomou o controle sobre a sua escola e reestabeleceu o diálogo com 
a Associação.   

A UNICAMP não era apenas uma escola à esquerda quanto ao 
tipo de teoria  econômica  ali  ensinada,  mas  um  espaço  de 
trabalho de  vários  economistas  perseguidos por suas posições 
contrárias ao governo. Uma parte significativa dos  primeiros  alunos  
com defesa de  dissertações  e  teses  na  UNICAMP  integravam  o 
chamado “Grupo Pinochet”, ou seja, estiveram exilados no Chile e 
foram forçados a deixar o país no momento da tomada de poder pela 
junta militar. 



Até hoje, a influência lobista da EPGE-FGV sobre a imprensa 
neoliberal permanece, enquanto a Nação padece sob o domínio dessa 
ideologia.  

Uma amostra atualizada disso é o jornal Valor Econômico listar 
cerca de 60 blogs e colunas. Oferece uma tribuna garantida a cada 
mês para pressupostos “formadores de opinião”, seja pública, seja 
especializada.  

Dentre eles (https://valor.globo.com/opiniao/colunistas/), 
assinam como economistas – e não como jornalistas – os seguintes 
colunistas: 

1. Armando Castelar Pinheiro é professor da FGV Direito Rio e do 
Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador-associado do FGV 
IBRE; 

2. Gustavo Loyola é doutor em Economia pela FGV-SP e sócio-
diretor da Tendências Consultoria Integrada; 

3. Jorge Arbache é Vice-Presidente de Setor Privado do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Professor de 
Economia da UnB (licenciado); 

4. José Eli da Veiga é professor sênior do Instituto de Estudos 
Avançados (IEA) da USP e por trinta anos (1983-2012) foi 
docente da FEA-USP; 

5. José Júlio Senna é chefe do Centro de Estudos Monetários do 
FGV/IBRE; 

6. Luiz Carlos Mendonça de Barros, engenheiro e economista, é 
presidente do Conselho da Foton Brasil; 

7. Luiz Gonzaga Belluzzo é Professor Titular aposentado pelo 
Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP); 

8. Luiz Guilherme Schymura é doutor em Economia pela FGV-
EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças), professor da 
FGV-EPGE desde 1990 e pesquisador do FGV-IBRE desde 2004; 



9. Mario Mesquita é economista-chefe do Itaú Unibanco, Bacharel 
em Economia pela UFRJ, mestrado pela PUC-Rio, doutorado em 
Economia por Oxford; 

10. Márcio Garcia é PhD por Stanford e Professor Titular do 
Departamento de Economia da PUC-Rio; 

11. Naercio Aquino Menezes Filho é Professor Titular da Cátedra 
Ruth Cardoso no INSPER e Professor Associado da FEA-USP; 

12. Nilson Teixeira é sócio-fundador da Macro Capital Gestão de 
Recursos, empresa criada em 2019, tem Ph.D. em Economia 
pela Universidade da Pensilvânia, mestrado em Economia pela 
PUC-Rio; 

13. Pedro Cavalcanti Ferreira é  Ph.D pela Universidade da 
Pensilvânia, coordenador do Mestrado Profissional em Finanças 
e Economia Empresarial pela da EPGE-FGV; 

14. Renato Fragelli Cardoso possui graduação em Engenharia Civil 
de Estruturas pela PUC-Rio, Mestrado e Doutorado em 
Economia pela FGV-Rio e pós-doutorado pela Universidade da 
Pensilvânia. 

Portanto, entre os catorze colunistas, seis são relacionados à 
FGV, três à PUC-Rio, três relacionados a O Mercado, e os demais 
representam individualmente à UNICAMP, FEA-USP, IE-UFRJ, UnB, 
INSPER. Considerando a dupla-contagem (formação e ocupação) e 
também o fato do classificado como professor do IE-UFRJ também 
defender o neoliberalismo e o do INSPER adotar o social-
desenvolvimentismo, quando prega a favor da educação popular 
massiva, os desenvolvimentistas estão nit idamente sub 
representados, para a opinião pública se formar, posicionando-se em 
um debate plural, onde ocorra confronto de ideias. 

Paulo Guedes, nascido no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 
1949, ex-banqueiro de negócios, é o atual ministro da Economia do 
Brasil. É graduado pela FACE-UFMG – afinal “ninguém escolhe 
colegas, só amigos” –, mestre e doutor pela Universidade de Chicago, 
e foi professor da PUC-Rio e da FGV.  

Pedro Ferreira e Renato Fragelli assinam em coautoria suas 
colunas mensais e fazem delas uma típica arma ideológica para 



atacar adversários sem chance de defesa no mesmo palanque. 
Entretanto, sobre a atual política econômica, controlada pelo ex-
colega da FGV-RJ, em 19/11/2020, diagnosticaram o seguinte.  

“O governo Bolsonaro está chegando à metade do mandato 
com um saldo de realizações pífio. Muitas foram as promessas, 
poucas as realizações. (...) Bolsonaro soube atrair para sua 
candidatura economistas [neo]liberais que, tendo acreditado em suas 
promessas reformistas, deram ao tosco candidato um verniz que lhe 
facilitou a chegada ao Planalto. No poder, o incorrigível capitão 
revelou-se um típico populista que jamais assume uma decisão 
difícil”. 

Eles listam sua doutrina, entretanto, não reconhece ter sido a 
ideologia neoliberal hegemônica, nas quatro décadas decorridas 
desde 1980, a responsável pelo crescimento da renda per capita 
brasileira ter sido de apenas 0,6% ao ano.   

“As economias com rápido crescimento nesses 40 anos 
apresentaram algumas características comuns, sendo as principais:  

1- educação de qualidade, para preparar trabalhadores a 
absorverem novas técnicas de produção;  

2- economia aberta, de modo a facilitar, bem como forçar, 
empresas nacionais a incorporarem novas tecnologias;  

3- poupança doméstica elevada, acima de 25% do PIB, de forma a 
viabilizar uma taxa real de juros baixa, que tem como 
subproduto uma taxa real de câmbio competitiva;  

4- despesas do Estado compatíveis com suas receitas 
permanentes;  

5- mercado de trabalho flexível, reduzindo a taxa natural de 
desemprego; e  

6- investimento contínuo em infraestrutura, o que requer marco 
regulatório adequado e confiável”. 

Política de educação massiva com qualidade, implementadas 
por ministros de Educação laicos e competentes, é um consenso 
entre gente lúcida. O exemplo deve ser a Coreia do Sul, com 70% de 



sua população entre 25 e 34 anos com curso superior, quando o 
Brasil se aproxima de 20%, metade da proporção de sua vizinha, a 
Argentina. 

O grau de abertura externa, sob os governos neoliberais dos 
anos 90, foi insuficiente? Com a política comercial externa bem 
conduzida, como nos governos do PT, aproveitou-se bem o boom de 
commodities. A recorrente crise cambial deixou de ser problema. 

Aumento de poupança por parte da população de baixíssima 
renda, mal suficiente para atender às condições de consumo básico?! 
A camada de alta renda (10% mais ricos com apropriação de 43% da 
massa salarial) aplica em investimentos financeiros, capazes de gerar 
o funding necessário para a alavancagem financeira via crédito 
propiciar a retomada do crescimento econômico sustentado sem 
endividamento externo. 

O austericídio fiscal, com a malfadada Regra do Teto pró-ciclo 
recessivo, provou não despertar “a fadinha da confiança” para animar 
expectativas otimistas dos investidores. A flexibilização dos direitos 
trabalhistas – leia-se corte de custos para as empresas – não leva à 
geração de empregos. Esta depende do aumento da demanda efetiva 
e vendas. 

O ambiente de negócios amigável é necessário, mas não é 
suficiente. Historicamente, sem política industrial com incentivos não 
se atraiu capital estrangeiro com domínio tecnológico para se investir 
no país e transferir tecnologia. Os grandes projetos de infraestrutura 
sempre ocorreram com parceria entre empresas estatais e privadas, 
sejam nacionais, sejam estrangeiras, quando os bancos públicos 
ofereceram taxa de retorno alavancada por crédito subsidiado, isto é, 
taxa de juro abaixo da elevadíssima vigente no mercado financeiro 
brasileiro. 

Esse seria um debate plural, racional e civilizado com 
contrapontos de ideias entre a FGV e a UNICAMP. Infelizmente, os 
adeptos da corrente de pensamento social-desenvolvimentista não 
tem acesso à mesma tribuna jornalística dos neoliberais. 

Dessa forma, não conseguem defender suas ideias, exceto na 
rede social em sites progressistas como o GGN e outros. Não podem 
se contrapor ao ataque sistemático e misógino à Presidenta Dilma, 



desde o ambiente de golpismo, formado para impedir ela de exercer, 
de fato, seu segundo mandato, depois de reeleita democraticamente. 

O discurso antipetista recorrente, mensalmente, dos 
professores da EPGE-FGV é: “Após a saída de Antonio Palocci, a 
política econômica foi alterada, com a gradual implantação das velhas 
e ineficientes ideias intervencionistas do PT. Foi o embrião da Nova 
Matriz Econômica (NME). Graças à quádrupla conjunção de ventos 
favoráveis – reformas de FHC e de seu primeiro governo, boom de 
commodities, descoberta do pré-sal e bônus demográfico – os anos 
Lula foram de crescimento e melhoria da distribuição de renda”. 

Em outras palavras, não reconhecem as políticas sociais ativas 
e reduzem tudo à ideia de “Lula teve sorte”... O paradoxo é: por qual 
razão “as reformas de FHC” só foram adequadas ao governo Lula e 
não ao seu próprio governo para ele eleger seu sucessor?! 

Os panfletários criaram até um sigla (NME) para o ataque 
recorrente, mesmo sete anos após o golpe de abril de 2016: “O 
aprofundamento da NME, durante o primeiro governo Dilma Rousseff, 
gerou a crise econômica de 2015-2016, em um ambiente 
contaminado pelo repúdio popular às revelações da Lava-Jato, 
culminaram em seu impeachment”.  

Ora, e as posteriores revelações da Vaza-Jato, revelando o 
conluio golpista entre procuradores e juiz? E a política econômica 
neoliberal de 2015, quando Joaquim Levy, graduado em Engenharia 
Naval pela UFRJ, mestre em Economia pela FGV e doutor em 
monetarismo por Chicago, recebeu “carta-branca” por imposição de O 
Mercado? 

Os professores da EPGE-FGV concluem seu panfleto (Valor, 
17/03/22) afirmando: “segundo colocado nas intenções de voto, uma 
eventual reeleição de Bolsonaro daria continuidade ao ataque às 
instituições de Estado, enfraquecendo a democracia. Lula, o primeiro 
colocado nas pesquisas, não ameaça instituições democráticas, mas, 
a julgar pelo que tem dito sobre economia, pretende intervir no 
Banco Central, suprimir artigos da reforma trabalhista, reestatizar 
empresas privatizadas e reeditar ideias da NME. Segundo seus 
principais assessores econômicos, velhas ideias supostamente 
desenvolvimentistas que nunca deram certo estarão no centro de seu 
programa”. 



Os eleitores brasileiros experimentados devem se lembrar 
desses recorrentes ataques terroristas das elites, ligadas a O 
Mercado, ao candidato de origem popular, Lula, em todas suas 
campanhas eleitorais.  

A chamada Falácia do Espantalho é um recurso de oratória 
onde o crítico, propositalmente, ignora os fatos ligados ao 
posicionamento do adversário, substituindo tudo por uma versão 
distorcida e não representativa, de fato, do defendido por seu 
adversário ideológico. Apresenta de forma caricata o programa de 
Lula, com o objetivo de atacar essa falsa ideia em vez de debater o 
programa em si. 

Estruturalismo da CEPAL 

A CEPAL — Comissão Econômica para a América Latina – é o 
órgão regional das Nações Unidas, ligado ao Conselho Econômico e 
Social. Foi criado em 1948 com o objetivo de elaborar estudos e 
alternativas para o desenvolvimento dos países latino-americanos.  

É integrado por representantes de todos os países do 
hemisfério. Tem sede em Santiago do Chile e promove conferências 
para debater seus projetos e analisar a situação dos países-membros.  

Os primeiros estudos da Cepal caracterizaram a América Latina 
como região exportadora de produtos primários e importadora de 
produtos industrializados vindos do exterior. Buscando a superação 
desse quadro de subdesenvolvimento, formou-se no organismo um 
quadro de especialistas renomados dos países da região 
(economistas, administradores, sociólogos) para trabalhar em uma 
direção comum. Tornaram-se conhecidos como “cepalinos” os 
integrantes da Escola da Cepal.  

Esses técnicos, destacadamente, Raul Prebisch — o grande 
inspirador da Comissão —, mas também Celso Furtado, Felipe 
Herrera, Oswaldo Sunkel, defenderam a necessidade de promover a 
industrialização da América Latina e a diversificação geral de sua 
estrutura produtiva. Nesse sentido, propuseram medidas para uma 
melhor distribuição da renda, reorganização administrativa e fiscal, 
planejamento econômico, reforma agrária e formas de colaboração 
entre os países para superar as deficiências concorrenciais no 



mercado internacional. Contribuiu para a criação da ALALC — 
Associação Latino-Ameri- cana de Livre-comércio.  

Além disso, a CEPAL elaborou programas educacionais e de 
saúde pública, energia e transporte. Ministra cursos de formação nas 
diversas áreas do planejamento e presta assessoria técnica aos 
governos.  

As formulações da Escola da CEPAL passaram a ser criticadas 
como incorretas por tentar repetir, em um quadro histórico e 
econômico bastante diverso, os caminhos percorridos pelas nações 
industrializadas no século XIX. Na verdade, foi por pregar a 
industrialização do país em lugar de se submeter à vocação agrícola, 
como defendia a FGV. 

Um dos principais pontos teóricos da CEPAL foi a elaboração do 
chamado modelo de desenvolvimento dual. Segundo tal modelo, as 
economias latino-americanas seriam constituídas por dois setores:  

1. um atrasado, arcaico, pré-capitalista;  

2. outro moderno, industrializado, avançado, integrado à 
economia internacional e capitalista.  

Se, por um lado, o setor atrasado poderia ser fonte de mão-de-
obra barata para o setor moderno em expansão, por outro, a 
existência da dualidade retardaria o aumento da produtividade na 
economia como um todo. A oferta agrícola própria do setor tradicional 
seria inelástica, não correspondendo ao aumento da demanda nos 
centros urbanos, criando sérios pontos de estrangulamento e 
provocando inflação, pela elevação de preços de alimentos e 
matérias-primas.  

Essa hipótese foi baseada no caso chileno. Testada no caso 
brasileiro, foi refutada pela oferta abundante de alimentos de origem 
agrícola, principalmente, depois da tecnologia elaborada pela 
EMBRAPA para o uso produtivo do cerrado via fertilizantes, a 
mecanização do campo financiada pelo Programa Moderfrota do 
BNDES e o contínuo fornecimento de crédito agrícola subsidiado pelo 
Banco do Brasil. 

A solução aventada, antes, seria uma reforma agrária, para 
transformar latifúndios e minifúndios em empresas agrícolas, 



aumentando a oferta e reduzindo os preços nas cidades. Desse modo, 
seria possível manter os níveis de emprego e dinamizar o setor 
moderno da economia, impulsionando o processo de industrialização.  

Entretanto, essa orientação teórica não teve o êxito esperado e 
passou a ser cr it icada por tentar repetir o modelo de 
desenvolvimento seguido no século XIX pelos países já 
industrializados. Nunca ocorreu reforma agrária em escala nacional 
no caso brasileiro. 

Raul Prebisch destacou-se na análise das relações de 
dominação entre as economias centrais, desenvolvidas e 
industrializadas, e a dos países periféricos exportadores de matérias-
primas. Sua tese central era a incorporação do progresso técnico nos 
países centrais promover aumento da produtividade e melhoria dos 
salários e dos níveis de vida de seus trabalhadores, mas não 
necessariamente se traduziria em preços mais baixos dos produtos 
exportados (manufaturados) para países subdesenvolvidos.  

A i n co rpo ração do p rog resso t é cn i co nos pa í ses 
subdesenvolvidos, ao contrário, contribuiria para a redução de preços 
dos produtos produzidos, mas não se traduziria em aumento de 
salários e/ou do nível de vida de seus trabalhadores. Essa queda de 
preços dos produtos exportados por esses países em confronto com a 
elevação de preços dos produtos por eles importados produziria uma 
deterioração nas relações de troca, e dessa maneira os benefícios da 
incorporação do progresso técnico seriam transferidos, via preços 
relativos, para os países industrializados ricos.  

Além disso, os países subdesenvolvidos teriam problemas 
crônicos em seus balanços comerciais pela relação de trocas 
desfavorável e, consequentemente, em seus balanços de pagamento. 
Os críticos dessa tese constatam o comportamento da relação de 
trocas, dependendo do período observado, não necessariamente 
corresponder ao afirmado por Prebisch. Desde o período 2007-2010 
(II governo Lula), dado o acúmulo de reservas cambiais, a crise 
cambial recorrente na economia brasileira foi afastada. 



Crítica à CEPAL pela Teoria da Dependência 

A CEPAL se converteu  em  alvo dos conservadores de direita  
quando  “os  comunistas”,  dedicados  mais  à  História e  à  
Sociologia,  em lugar da  Economia,  se  apoiaram  nas  teses 
cepalinas  da  deterioração  das  relações  de  troca,  do  dualismo  
estrutural  e  da viabilidade do desenvolvimento capitalista 
autônomo, para sustentar o princípio da  revolução  democrático-
burguesa,  anti-imperialista  e  antifeudal.  Os estalinistas haviam  
herdado da  Terceira  Internacional essa ideia da burguesia nacional 
ser vista como revolucionária.   

Contrapondo-se  a  isso,  a  “nova esquerda”  caracterizava  a  
revolução a ser feita  como,  simultaneamente,  anti-imperialista  e 
socialista.  Rechaçava  a  ideia  do  predomínio  de  relações  feudais  
no  campo  e negava  à  burguesia  latino-americana  capacidade  
para  dirigir  a  luta  anti-imperialista.   

No  Brasil, na  primeira  metade  dos  anos  de  60, essa 
confrontação ideológica propiciou o surgimento de proposições 
suficientemente significativas para abrir caminho a uma elaboração 
teórica, capaz de  enfrentar  e,  a  seu  tempo,  superar  a  ideologia  
cepalina. Surgiu, então, a Teoria da Dependência, seja a de Fernando 
Henrique Cardoso e Enzo Falleto, seja a de Rui Mauro Marini, Teotônio 
dos Santos e Vânia Bambirra.  

Esta segunda, mais radicalizada e influenciada por Andre 
Gunder Frank, chegava à proposição: “socialismo ou barbárie”. 
Aquela primeira, mais moderada, representou a aceitação, no 
governo FHC, dos termos históricos da economia brasileira ser 
dependente do exterior pela associação das classes dominantes, a 
brasileira e a estrangeira. Dado esse fatalismo, cabia a plena abertura 
externa e a privatização das empresas estatais para atrair o capital 
estrangeiro, seja para domínio do mercado interno, seja para 
exportações. 

A Teor ia da Dependênc ia reconheceu a es t rutura 
contemporânea do  capitalismo  não  prover  o desenvolvimento 
autônomo de uma burguesia nacional independente o suficiente para 
conduzir ou até mesmo tomar parte ativa em um verdadeiro 
movimento  de  libertação  nacional  ou  progressivo  o  suficiente  
para  destruir  o subdesenvolvimento  capitalista.  Então,  não  era  a  



burguesia,  em qualquer de suas formas, o sujeito revolucionário a 
executar esse projeto nacionalista.  

Sua missão histórica estava  concluída. O  papel  da  burguesia  
na  América  Latina  foi aceitar, passivamente,  o subdesenvolvimento  
da  sua  sociedade, extraindo benefícios pessoais disso.  Na América 
Latina, como em todos os lugares segundo os marxistas, o papel de 
promover o progresso histórico recairia na classe trabalhadora.   

As duas vertentes da Teoria da Dependência convergiam,  
assim,  na  crítica  à  mudança  social  por  etapas  e  à tese  do  PCB  
segundo  a  qual  o  desenvolvimento  de  uma  burguesia  nacional  
e  de  um operariado  moderno  no  país  levaria,  no  longo  prazo,  à  
criação  das  condições  para  a instalação do comunismo. Contra 
isso, e inspirados na revolução cubana, pleiteavam uma tomada do 
poder imediata pelas classes subjugadas do mundo subdesenvolvido. 

Faltou, como disse Garrincha, “combinar com os russos”... 

Visão Social-Desenvolvimentista do IE-UNICAMP 

A corrente de pensamento econômico latino-americana, 
inspirada nos trabalhos dos componentes da Cepal, analisava o 
desenvolvimento econômico do ponto de vista dos obstáculos 
estruturais a impedirem um crescimento maior dessas economias. Na 
explicação do fenômeno inflacionário, os estruturalistas acreditavam 
as estruturas inadequadas como a agrária, por exemplo, tornavam 
inelástica a oferta de alimentos e matérias-primas e provocavam a 
elevação de preços nos centros urbanos.  

A deterioração das relações de troca causava déficits comerciais 
e do balanço de pagamentos, obrigando tais países a desvalorizações 
cambiais constantes, sendo estas um outro fator alimentador do 
processo inflacionário. As soluções propostas, para o primeiro caso, 
seria a reforma agrária, para o segundo, a transição de uma 
economia exportadora de matérias-primas para outra capaz de 
vender ao exterior principalmente produtos manufaturados. 

Neo-estruturalistas retomaram a tradição dos pensamentos 
marxista, schumpeteriano e keynesiano, no IE-UNICAMP, de forma 
adequada à realidade brasileira, a partir de uma “ótica endógena” das 



relações de produção e forças produtivas. Isto ocorreu no sentido de 
ambas correntes – a nacional-desenvolvimentista e a social-
desenvolvimentista – colocarem em primeiro plano a análise das 
estruturas sociais como meio para compreender o comportamento de 
variáveis econômicas.  

O trabalho desses economistas da “nova esquerda” aproximou-
se dos preocupados em dinamizar os modelos econômicos, 
contrapondo-se à construção de modelos “estáticos” de caráter a-
histórico. Os cepalinos pecaram por usar a síntese neoclássica-
keynesiana como base conceitual. 

A Microeconomia estabelece um conjunto de regras de 
racionalidade formal, para escolha das melhores decisões individuais, 
enquanto a Macroeconomia faz um esforço de análise sistêmica a 
posteriori de um processo histórico no qual o “econômico” e o “não-
econômico” sempre se condicionaram mutuamente.  

O avanço da análise econômica ia a combinação desses dois 
enfoques: 

• por um lado, o estudo dos processos históricos, ou das 
realidades nacionais em contexto global, e a construção de 
tipologias referidas aos mesmos;  

• por outro, a compreensão do comportamento dos agentes 
econômicos a partir desses contextos socioeconômicos 
definidos.  

Os dois enfoques se completavam e mutuamente interagiam de 
maneira dinâmica, isto é, variável ao longo do tempo. Era necessário 
combiná-los, para compreender (e empreender) a complexidade do 
trabalho de teorização na Ciência Econômica. A atividade econômico-
financeira passou a ser vista como um dos componentes interativos 
em um sistema complexo. 

A construção de uma estrutura industrial sob condições de 
“chegada tarde” (ou capitalismo tardio) era, obviamente, um desafio 
histórico. Ela levou ao questionamento da doutrina recebida, segundo 
a qual as empresas industriais adequadas para qualquer país seriam 
rapidamente criadas por livres empreendedores e atrairiam o 



financiamento requerido graças ao funcionamento regular dos 
mercados de capitais internacionalizados. 

A única coisa faltante, no Brasil, não era o “espírito 
empresarial”! Alastrou-se a convicção entre os economistas lúcidos, 
não submissos à i deo log ia neo l i be ra l , de , nas á reas 
subdesenvolvidas, a industrialização requerer um esforço deliberado, 
intenso, orientado por planificação estatal.  

A descrição desse esforço geraram diversas metáforas como: a 
grande arrancada, a decolagem, o grande salto, o mínimo esforço 
crítico, os encadeamentos para trás (backward linkage ou efeito de 
arrasto) e para frente (forward linkage ou efeito de propulsão).  

Os adversários da monoeconomia tinham a concepção de os 
países subdesenvolvidos possuírem características econômicas 
distintas dos países industrializados avançados. Em consequência, a 
análise econômica tradicional, focada nestes últimos países, deveria 
se modificar em alguns aspectos importantes, quando fosse aplicada 
aos países subdesenvolvidos. Essa crítica refletiu-se no debate 
sustentado entre Walt W. Rostow e Alexander Gerschenkron.  

Rostow dividiu o processo de desenvolvimento em cinco etapas:  

1. a sociedade tradicional,  

2. as precondições para o arranco,  

3. o arranco propriamente dito,  

4. a marcha para a maturidade,  

5. a era do consumo de massa.  

Essas cinco etapas sequenciais do desenvolvimento teriam 
conteúdo idêntico, para todos os países, independentemente de 
quando se iniciou no caminho da industrialização. 

Gerschenkron não aceitou o ritmo pentamétrico de Rostow. 
Demonstrou, pelo contrário, a industrialização tardia dos países 
europeus, como a Alemanha e a Rússia, diferir em alguns aspectos 
fundamentais da revolução industrial inglesa.  



Destacou o papel de instituições como os bancos e o Estado, na 
centralização do capital necessário ao grande investimento inicial, ser 
completamente diferente da originária na industrialização 
retardatária. 

O trabalho de Gerschenkron teve grande importância para a 
Economia do Desenvolvimento do IE-UNICAMP ao fornecer um apoio 
histórico ao argumento contra a monoeconomia. Ele demonstrou, 
historicamente:  

1. pode haver ma i s de um caminho em d i reção ao 
desenvolvimento; 

2. os países, ao decidirem se industrializar, forjaram suas próprias 
políticas públicas, as sequências em um planejamento 
estratégico e até mesmo as ideologias para alcançar a meta. 

Leon Trotsky, quando discutia a Lei do Desenvolvimento Igual e 
Combinado, no seu livro sobre História da Revolução Russa, já 
excluía a possibilidade de uma repetição das formas de 
desenvolvimento em diversas nações. Ele escreveu a mais bela 
metáfora sobre a história econômica. 

“Na contingência de ser rebocado pelos países adiantados, um 
país atrasado não se conforma com a ordem de sucessão: o privilégio 
de uma situação historicamente atrasada – e este privilégio existe – 
autoriza um povo ou, mais exatamente, o força a assimilar todo o 
realizado, antes do prazo previsto, passando por cima de uma série 
de etapas intermediárias.  

Renunciam os selvagens ao arco e à flecha e tomam 
imediatamente o fuzil, sem necessitarem percorrer as distâncias a, no 
passado, separarem essas diferentes armas.  

Os europeus, quando colonizaram a América, não recomeçaram 
ali a História desde seu início. Se a Alemanha e os Estados Unidos 
ultrapassaram economicamente a Inglaterra, isso se deveu, 
exatamente, ao atraso na evolução capitalista daqueles dois países”  

Segundo tese defendida na UNICAMP, a industrialização se trata 
de uma questão de contemporaneidade. Os diferentes caracteres das 
industrializações se devem às forças produtivas de cada momento de 



o capitalismo serem distintas. Há, então, diferentes bases técnicas da 
qual deve partir a industrialização de cada país.  

A historicidade das forças produtivas capitalistas leva à 
necessidade de o país com planejamento em direção à 
industrialização pesada dar um salto tecnológico. Envolve problemas 
de escala, de dimensão, de mobilização e concentração de capital 
financeiro suficiente para enfrentar a descontinuidade tecnológica. 

De fato, é somente a partir da Revolução Industrial, na 
Inglaterra do fim do século XVIII, quando o processo de constituição 
do capitalismo adquiriu uma irreversível força de autopromoção. Com 
o “salto a frente” de sua indústria, a Inglaterra manteve a hegemonia 
mundial até o fim do século seguinte.  

Com sua exportação de capital, após 1840, houve uma 
expansão horizontal – da área geográfica – do capitalismo. Depois de 
1860, houve a exportação também de máquinas e equipamentos e de 
capital financeiro. Este “arrastava” a indústria inglesa para outros 
países. Passavam a desenvolver a indústria leve, o sistema ferroviário 
e, em alguns casos, a indústria pesada. 

Uma especificidade da industrialização norte-americana – 
classificada como atrasada – em relação à inglesa – originária – era 
seu maior grau de mecanização, pela adoção da fronteira tecnológica 
da época. O período da Grande Crise de 1873 a 1905 constituiu um 
marco na sua história.  

Nos Estados Unidos, no fim do século XIX, foi quando se iniciou 
o processo de concentração pelas seguintes razões: 

1. razões tecnológicas, com a introdução de processos contínuos 
(de refinação, de processos químicos, etc.) e de peças 
permutáveis (execução do produto final por linha de 
montagem), nas fábricas; 

2. razões econômico-financeiras, como o elevado nível de escala 
mínima de produção requerido, pois havia um amplo mercado 
interno a ser explorado com a melhor distribuição de terras, 
isto é, a riqueza rural conquistada dos nativos massacrados; 



3. razões de fusões e aquisições, próprias de período de crise, em 
uma economia de mercado de capitais por grandes 
empreendedores terem se associado com pequenos acionistas. 

A Alemanha possuía os setores industriais tecnologicamente 
mais avançados em relação à Europa: de material elétrico, química 
pesada e siderúrgico. Entretanto, a escassez de capitais centralizados 
nas mãos de capitalistas individuais, capazes de responder às 
exigências do desenvolvimento das forças produtivas, tornou 
necessária a formação das sociedades anônimas. Este processo deu 
aos bancos um papel decisivo na associação entre o capital industrial 
e o bancário, sob forma de capital financeiro. 

Outro exemplo marcante de industrialização atrasada é a do 
Japão. O Estado japonês tomou medidas decisivas para o fomento 
industrial: 

1. doou grande quantidade de bônus públicos aos ex-samurais em 
troca dos seus privilégios despojados pela restauração Meiji: 
estes se transformaram no capital de bancos estabelecidos por 
ex-samurais de estamento superior e por grandes 
comerciantes. 

2. construiu algumas fábricas modernas – originalmente, para a 
defesa ou a agressão militar: indústria naval bélica, siderurgia, 
sistema de transportes, energia e comunicação –, garantindo a 
infraestrutura. 

3. concedeu grande quantidade de subsídios à iniciativa privada e 
transferiu, mais tarde, as principais empresas estatais para as 
mãos dos grandes grupos econômicos (zaibatsu). 

Desta industrialização ressaltam-se duas características.  

1. a formação de conglomerado, com uma não separação entre as 
órbitas real e financeira;  

2. a proeminência – em torno de 60% – do setor de bens de 
produção, na estrutura industrial; 

3. a tecnologia empregada ter sido também a mais avançada da 
época, pois houve a importação de maquinaria ocidental e cópia 
de sua tecnologia. 



Um padrão do desenvolvimento capitalista é os países 
retardatários imporem também uma política econômica com a 
finalidade de superar o atraso. Estabelecem barreiras alfandegárias 
protecionistas, a fim de subtrair o território nacional da concorrência 
do mercado mundial. O resultado é a criação de um campo propício a 
germinar o monopólio estatal.  

A exclusão da concorrência estrangeira, sem dúvida, cooperou 
para a formação de cartéis. Isso permitiu a países retardatários como 
a Alemanha e os Estados Unidos não só igualarem como também 
superarem o capitalismo inglês, especialmente porque se formou uma 
organização da produção de nível superior.  

O livre-cambismo inglês da industrialização originária tendia a 
perpetuar a empresa individual e a produção independente. Naqueles 
outros países de indústria retardatária se constituíram as sociedades 
anônimas, os cartéis, os monopólios e a intervenção do Estado na 
economia, realizando a unificação – centralização e concentração – 
dos capitais. 

No capitalismo tardio, constituíram-se como os melhores 
exemplos de superação do atraso histórico a China e a Coréia do Sul. 
Vamos abaixo fazer um breve estudo dos casos. 

Socialismo de Mercado Planejado na China 

Na década de 2000, começou a se perceber o atraso ocidental 
com o neoliberalismo. Na China, eram feitos imensos investimentos 
públicos nos setores estratégicos de infraestrutura, sendo um dos 
motores de seu crescimento, depois da Revolução Cultural maoísta e 
com as reformas realizadas por Deng Xiaoping.  

Dentre essas reformas, destacaram-se as modernizações nos 
setores da agricultura, indústria, comércio, ciência, tecnologia e na 
área militar. Durante seu governo, a China passou por uma grande 
abertura diplomática, inclusive com formação de seus quadros 
governantes no exterior.  

Em 1979, Xiaoping foi o primeiro líder chinês a visitar os 
Estados Unidos. Buscando atrair investimentos diretos estrangeiros, 
tendo como contrapartida a transferência de tecnologia, Deng criou 



diversas Zonas Econômicas Especiais, onde empresas estrangeiras 
podiam se instalar, caso tivessem parceria com empresas chinesas.  

A integração produtiva e comercial entre a China e a América – 
a primeira produzindo, exportando e financiando, a segunda 
consumindo, tendo déficit comercial, e se endividando – foi a ponto 
de ser denominada de Chimérica. A China atingiu um crescimento 
econômico sem precedentes. 

Socialismo de Mercado refere-se a um sistema econômico onde 
uma parte dos meios de produção é de propriedade pública, mas ele 
é operado como uma economia de mercado sob planejamento 
estatal. Os lucros gerados por empresas predominantemente estatais 
são usados não para PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 
seus empregados ou distribuir dividendos para acionistas 
minoritários, mas sim como capitalização para alavancagem de 
financiamento público de infraestrutura para toda a sociedade.  

Teoricamente, a diferença fundamental entre o Socialismo de 
Mercado chinês e o Socialismo de Planejamento Central da antiga 
URSS é, no primeiro, a preservação de mercado para estabelecer 
preços relativos como forma de alocação de capital em lugar de uma 
determinação tecno-burocrática. Essa coordenação mercantil entre os 
agentes econômicos atua de maneira complementar (e não 
antagônica) ao planejamento indicativo do Estado. 

O Socialismo de Mercado distingue-se do Modelo de Economias 
Mistas, porque não adota a autorregulação pelo mercado. Por isso, 
contrasta com as políticas socialdemocratas implementadas em 
Capitalismo de Estado.  

Enquanto a Socialdemocracia visa alcançar uma maior 
igualdade através de impostos, subsídios e projetos de assistência 
social, o Socialismo de Mercado faz isso por meio de mudanças nos 
padrões de propriedade e gestão empresarial com vistas ao bem 
comum da sociedade. 

A China tem uma economia de mercado, embora seja regulada 
pelo Estado. A regulação, a orientação e a iniciativa estatal se 
sobrepõe à livre-iniciativa privada com um planejamento indicativo. 
As iniciativas particulares, ao utilizarem as informações adequadas, 



combinam o seu interesse específico com a lógica sistêmica do 
processo interativo. 

O processo da “reforma e abertura” da China começou sob 
liderança de Deng Xiaoping entre 1978 e 1992. No fim da década de 
1970, a carência de reservas internacionais era um problema de 
todos os países emergentes não produtores de petróleo. Era o 
principal obstáculo impeditivo da China de decolar economicamente. 

Sem um crescimento significativo das exportações, ela não 
podia acumular o mínimo necessário em reservas para fixar uma taxa 
de câmbio competitiva. A produção de OEM (Original Equipment 
Manufacturer, ou “Fabricante Original do Equipamento”), nas regiões 
costeiras do sudeste da China foi decisivo para superar aquele círculo 
vicioso. 

As empresas chinesas de OEM conseguiam importar e processar 
peças e componentes, sendo terceirizadas por corporações 
estrangeiras. Esses produtos finais, com contribuição significativa das 
empresas chinesas para o valor adicionado, eram então vendidos nos 
mercados internacionais. 

O negócio do processamento permitiu à China alavancar sua 
vantagem comparativa com a mão de obra qualificada abundante e 
barata. Os chineses constituíram o maior grupo de estudantes 
estrangeiros no ensino universitário americano.  

Alcançou 369.548 no ano de 2018, quase quadruplicando em 
relação a dez anos antes. Gradualmente, um ciclo de “feedback” – da 
importação de produtos intermediários ao processamento de 
exportações – foi estabelecido.  

Os ciclos de feedback são interconexões. Os de reforço fazem o 
sistema se mover e os de balanceamento o impedem de explodir ou 
implodir. Daí há a necessidade de regulação. 

A cada rodada de produção para exportação, as empresas 
chinesas conseguiam acumular mais reservas internacionais. Estas 
permitiam, via desvalorização cambial, baratear a importação de 
mais produtos intermediários para processamento e exportação – e 
elevação do emprego em grande escala para a maior população do 
mundo, em acelerado processo de urbanização. 



Através desse ciclo virtuoso de importação-exportação, a China 
atraiu grandes entradas de capital com a política preferencial para os 
investimentos diretos estrangeiros com transferência de tecnologia. A 
expressão Grande Circulação Internacional descrevia a estratégia 
chinesa de desenvolvimento liderado pelas exportações. 

Em 1981, as exportações e importações chinesas somavam 
apenas US$ 22,5 bilhões e US$ 21,7 bilhões, respectivamente. Em 
2013, o fluxo comercial da China alcançou quase US$ 4,2 trilhões (10 
vezes maior), fazendo do país o maior comerciante global. Nessas 
três décadas, o PIB da China passou do 17º. para o 2º. maior do 
mundo. 

Quando uma empresa faz uma parte ou subsistema utilizado no 
produto final de outra empresa elas são integradas. Ao “terceirizar a 
fabricação” para a China, as corporações norte-americanas se 
aproveitaram do baixíssimo custo da mão de obra chinesa.  

Em contrapartida à elevação das reservas cambiais chinesas, ao 
vender trilhões de dólares em títulos financeiros ao Banco da China, 
os Estados Unidos conseguiram valorizar o dólar, importar barato, ter 
baixa inflação e usufruir de taxa de juros significativamente mais 
baixa. Teriam custo de oportunidade caso não houvesse essa 
demanda chinesa por seus títulos de dívida pública. 

Niall Ferguson batizou este “país dual” (complementar) de 
“Chimérica”: China mais América. Possuía pouco mais de um décimo 
da superfície da Terra, um quarto de sua população, um terço de sua 
produção econômica e mais da metade em elevação do PIB global. 

Em 2000, os Estados Unidos respondiam por 26,6% e a China 
por 6,6% do total do valor adicionado gerado pela indústria mundial. 
Em 2009, os números modificaram-se para 18,9% e 15,6%, 
respectivamente, ou seja, os dois países em conjunto redistribuíram a 
participação somada (de 33,2% para 34,5%). Demonstra a extensão 
com a qual se deu a transferência de atividade industrial dos Estados 
Unidos para a China. 

O sucesso da estratégia da Grande Circulação Internacional 
provocou respostas protecionistas, elevação dos preços das 
importações chinesas e déficits no balanço de capital. Os ativos 
externos líquidos da China superam US$ 2 trilhões, mas ela sofre 



déficits com fluxos de saída de capital superiores à entrada de 
investimentos externos.  

O 11º Plano Quinquenal da China, em 2006, indicou: “o 
crescimento da China deverá ser baseado na demanda doméstica, em 
especial, a demanda do consumo. Os esforços para o crescimento 
econômico deverão mudar do crescimento dos investimentos e 
exportações para o crescimento equilibrado de consumo e 
investimentos, além do crescimento equilibrado da demanda 
doméstica e da demanda externa”. 

As relações do fluxo de comércio (exportação mais importação) 
sobre o PIB (65%) e exportações sobre o PIB (36%) tinham atingido 
o pico, em 2006. Entre 2008 e 2018, as exportações líquidas 
(exportação menos importação), enquanto parcela do PIB chinês, 
caíram de 10% para 1%. Desde a crise mundial de 2009, sua 
contribuição para o crescimento do PIB chinês tem sido negativa. 

Dada essa tendência, a China adotou um novo conceito: Dupla 
Circulação. Ela não mais “virará as costas para o resto do mundo”. 
Reconhece seu erro no passado de autossuficiência ou soberba. Não 
pretende jamais o fechamento ao comércio externo. 

O governo central da China planeja “aproveitar ao máximo as 
vantagens do mercado supergrande do país e o potencial da demanda 
doméstica para estabelecer um novo padrão de desenvolvimento com 
duplas circulações doméstica e internacional complementares uma à 
outra”. Buscará dobrar a ligação do crescimento econômico com a 
demanda do mercado interno e apoiar a inovação tecnológica, para 
garantir uma posição sólida nas cadeias produtivas de valor globais. 

A China deve prestar bastante atenção ao problema dos índices 
de alta alavancagem, mas a vulnerabilidade financeira do país foi 
exagerada por analistas externos. Uma economia com crescimento 
alto e população muito poupadora, além de enormes ativos estatais à 
sua disposição e dívida externa limitada, é capaz de enfrentar uma 
crise financeira sistêmica, resultante de alto grau de alavancagem 
financeira. 

Em vez de não fazer mais dívidas, para diminuir os índices de 
alavancagem, a política macroeconômica da China busca impulsionar 
o crescimento da renda, alinhado ao seu índice de crescimento 



potencial. Quando os fluxos de rendimentos superam os encargos ou 
serviços da dívida não há fragilidade financeira. 

O investimento em imóveis representou a maior parcela do 
crescimento dos investimentos ainda na última década, mas é 
improvável isso se repetir na próxima. Também é incerto o 
investimento na capacidade produtiva se tornar o pilar do 
crescimento dos investimentos.  

Logo, para compensar a insuficiência de demanda agregada, 
dada a retração do consumo, o governo chinês não tem outra escolha 
a não ser usar uma política expansionista fiscal e monetária para 
apoiar investimentos em infraestrutura. 

Só a política expansionista fiscal com lançamento de títulos de 
dívida pública e recompra, para o afrouxamento monetário, em curto 
prazo, não será suficiente. O planejamento deverá implementar 
várias reformas estruturais, envolvendo todos os atores econômicos, 
em especial os governos locais, para terem os incentivos certos para 
reagir e investir.  

A abordagem estruturalista planeja um todo composto por 
partes inter-relacionadas ou interativas. O todo resultante se torna 
algo com dinâmica de qualidade distinta em vez de ser a simples 
agregação das partes. Os sistemas complexos não são a mera 
justaposição dessas partes, mas sim configurações dinâmicas, 
geradas pelas interconexões móveis. Em lugar de estagnação, 
emerge variações ao longo do tempo, ou seja, dinamismo! 

Capitalismo de Estado Planificado na Coreia do Sul 

Segundo a conclusão de Rafael Moura (Industrialização, 
Desenvolvimento e Emparelhamento Tecnológico no Leste Asiático: 
Os casos do Japão, Taiwan, Coreia do Sul e China. Rio de Janeiro: 
INCT/PPED-CNPq-FAPERJ-CAPES; Editora Ideia D, 2021), “o Estado 
sul-coreano ao longo das décadas de 1980 e 1990 parece, a princípio, 
corroborar a conotação de pós-desenvolvimentista, com um padrão 
de interlocução junto aos atores privados de mercado distinto dos 
contornos institucionais prévios. Seus atributos facultaram a escalada 
tecnológica, desde a desocupação japonesa, nas indústrias leve e 
pesada”. 



Antes, segundo a narrativa de Moura (2021: 363), é consensual 
na literatura, tanto da Ciência Política, quanto da Ciência Econômica, 
o milagre sul-coreano do pós-guerra teve início após o golpe militar 
instaurador da 3ª República da Coreia, conduzido pelo general Park 
Chung Hee em maio de 1961. A despeito da complexidade da 
sociedade do país e de seus atores, a formação pessoal de Park ajuda 
a iluminar e contextualizar certos aspectos das escolhas de política 
econômica e estratégicas feitas por ele ao longo de seu período de 
quase 18 anos no poder até ser assassinado em 1979. 

Nutria grande admiração pelo legado da Restauração Meiji no 
Japão e pelo ethos de mobilização cima para baixo do país quanto, 
em menor grau, pela Prússia bismarckiana e pela combinação de 
estatismo, corporativismo e mercantilismo. A Era Meiji, em particular, 
inspirava-lhe pelos êxitos de modernização econômica pautada em 
forte militarismo e pela dissolução de velhas bases de poder abrindo 
oportunidades para encampar as indústrias sob a égide do Estado 
nacional, quando reafirmava sua autoridade ditatorial. 

O Estado Desenvolvimentista foi imprescindível na indução 
inicial de Chaebols como a Samsung para se diversificar para 
eletrônicos. A desregulamentação e a liberalização financeira, 
involuntariamente, acabaram dando às Chaebols uma janela de 
oportunidades para ampliarem seu domínio no mercado doméstico. 

 Exerceu ele próprio o elo com as demandas e recomendações 
dos representantes das Chaebols e da indústria sul-coreana no geral 
no anseio de preservar as estruturas do governo e transformar o país 
em um “segundo Japão”. 

Contribuiu, então, para o desenho institucional capaz de 
consolidar os famosos conglomerados nacionais conhecidos como 
Chaebols, núcleo nevrálgico do capitalismo sul-coreano. O episódio da 
Guerra da Coreia (1950-1953) – a partição formal entre as Coreias 
do Sul e do Norte tinha ocorrido em 1948 – acabou contribuindo para 
o renascimento de uma débil burguesia nacional através das compras 
e contratações de modo a abastecer a logística das tropas norte-
americanas na península, como é o caso particular da Hyundai. Foi o 
momento prévio da decolada econômica do país, pois na década dos 
50 notava-se a ausência de uma estratégia coerente e planificada de 
desenvolvimento. 



O governo coreano cedeu às pressões e condicionalidades 
estadunidenses pelo fomento à iniciativa privada e revisão de 
posturas consideradas demasiadamente intervencionistas. Houve 
uma série de concessões por parte do governo do general Rhee nos 
anos 50.  

Ele se comprometeu a dissolver empresas e bancos estatais, 
privatizando o sistema financeiro em 1957 e tornando o Banco 
Central da Coreia do Sul (BoK) autônomo do Ministério das Finanças 
ainda naquele ano. Os Estados Unidos usaram sua margem de 
manobra derivada dos fundos de ajuda para guiar tais movimentos. 

A influência americana foi o fator catalisador da criação da 
classe capitalista ou da burguesia nacional sul-coreana: o desmonte 
das empresas estatais deu origem à primeira safra de capitalistas na 
Coreia do Sul do pós-guerra, um padrão de desenvolvimento 
encontrado no início do Japão da Era Meiji. A maior parte dos 
compradores das firmas públicas eram da casta dos mercadores mais 
consolidados ou ex-gerentes previamente no comando de tais 
fábricas. 

Tais atores políticos e econômicos passaram a ter peso 
gigantesco no país asiático até os dias atuais, seja estruturalmente 
por sua influência nas inúmeras cadeias produtivas, seja pelos canais 
de penetração junto ao poder decisório. Seus fundadores e líderes 
foram figuras fundamentais na história nacional, desde os anos 1950, 
tendo entrelaçamento com o Estado, sua burocracia econômica e 
demais autoridades. 

Boa parte dessas Chaebols ganharia contornos mais 
reconhecíveis após o fim da década de 1950. Eles cresceram na 
esteira de favores da ajuda americana e pelos contratos firmados 
para obras junto tanto ao Exército estadunidense, decorrentes da 
Guerra de 1950-1953. 

Elementos como uma ideologia desenvolvimentista, predomínio 
do poder executivo, unidade burocrática e algum grau de insulamento 
estavam ausentes durante a década de 1950. A Coreia do Sul 
permaneceria um país largamente miserável e com estruturas 
econômicas precárias pelo restante da década, com as massivas 
injeções de recursos de ajuda americana facultando a manutenção de 



um aparato militar mínimo de defesa e garantindo níveis apenas de 
subsistência para a população agrária. 

Com a segunda reeleição de Rhee, em 15 de março de 1960, 
após reformar novamente a Constituição e o falecimento de seu 
opositor direto  exatamente um mês antes do pleito, uma série de 
manifestações eclodiram no país, sendo violentamente reprimidas. No 
dia 19 de abril, a polícia de Seoul disparou e assassinou mais de 140 
estudantes desarmados em protesto em frente ao prédio do gabinete 
presidencial. Esse episódio gerou revoltas em todo o país e 
decretaram sua insustentabilidade no cargo. 

Com a continuidade dos protestos, os militares já detinham 
todos os ingredientes e pretextos para novo golpe militar em 16 de 
maio de 1961. A maioria dos proprietários das futuras Chaebols da 
época, já incipientemente oligopolistas, se viam vulneráveis às 
acusações de corrupções pela junta militar. 

Em síntese de Rafael Moura, o governo Rhee teve como grande 
marca uma elite política desprovida de estratégias coerentes, e o 
Estado sul-coreano tampouco contou com a institucionalização de 
aparatos burocráticos coesos quanto ao processo decisório. A política 
econômica não era definida por um planejamento, seguindo uma 
estratégia delimitada, mas passava por oscilações conforme as 
vontades dos altos quadros do Partido Liberal para manter os 
diferentes atores políticos fiéis à coalizão. 

O Bank of Korea (Banco Central) era responsável pela política 
monetária, mas obedecia aos objetivos maiores do governo. Os 
bancos de fomento financiavam grandes projetos e administravam 
portfólios industriais. 

As Chaebols foram a ponta de lança da inserção externa e a 
outra face da estratégia nacional de desenvolvimento sul-coreana. 
Entretanto, suas relações com Park não começaram idílicas. Quando o 
governo militar chegou ao poder, havia uma intenção inicial de 
penalizar os executivos das Chaebols pelo enriquecimento ilícito 
durante o governo anterior de Rhee. 

Além da ameaça dos militares, o maior instrumento garantidor 
da complacência das Chaebols ao recentemente instaurado regime 



era a repressão financeira: o controle eminentemente público do 
crédito e alocação do grande montante de recursos externos.  

Com a nacionalização das instituições financeiras, realizada 
ainda em 1961, o governo coreano então ficou comandando todas as 
fontes possíveis de capital com todos os bancos comerciais 
submetidos ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central (e os de 
fomento ao MDIC da Coreia).  

A nacionalização do setor é uma diferença interessante entre o 
Japão da Era Meiji e a Coreia do Sul. Enquanto, no primeiro caso, os 
Zaibatsus pré-2ª Guerra Mundial controlavam tanto firmas industriais, 
quanto instituições financeiras em seus grupos familiares, na Coreia 
do Sul eram entidades unicamente voltadas às atividades 
manufatureiras. 

Park usou tal sistema como fiador do esquema cenoura e 
porrete (“carrot and stick”): incentivava as grandes empresas com 
concessão de empréstimos e créditos especiais, convergindo suas 
táticas corporativas aos objetivos traçados pelos planos plurianuais 
da estratégia nacional de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, 
também as ameaçava com revogação dos benefícios ou outras 
medidas enérgicas. 

O sistema de repressão financeira representou o barateamento 
do capital por meio do represamento artificial das taxas de juros, 
tornadas negativas para as Chaebols, e a intervenção para fomentar 
o capital produtivo em detrimento do rentista. Foi a principal alavanca 
para bombear capital para a política industrial, mobilizando e 
alocando recursos domésticos e externos nas empresas selecionadas 
para inserção exportadora em setores estratégicos.  

Essa canalização financeira, segundo Moura (2021: 371), 
“corrobora o rol de empreendedor-substituto estatal atentado por 
Gerschenkron na industrialização tardia e no contexto de atraso”. Foi 
muito importante nos anos 1970, onde o governo promulgou o salto 
produtivo da indústria leve para a pesada e de capitais com o 
programa de Industrialização Química e Pesada. 

A narrativa do capitalismo de compadrio é simplória e incapaz 
de dar conta de toda a dimensão das relações Estado-empresariado, 
neste caso nacional, assim como no caso brasileiro. 



Quando houve o assassinato de Park, em 1979, o país ainda se 
encontrava com um segmento de semicondutores e eletrônicos 
bastante incipiente e sua inserção nas cadeias globais de valor tinha 
ainda longo caminho a percorrer até atingir o emparelhamento 
tecnológico com os países na fronteira da Ciência e Tecnologia.  

As políticas industriais e institucionais seguidas pelos 
presidentes militares sucessores (os também Generais Chun Doo-
hwan e Roh Tae Woo) – de natureza distinta das de Park – foram 
igualmente fundamentais e não poderiam ser excluídas. Elas 
correspondem à última etapa do catching-up da Coreia do Sul. 

Concomitantemente à tal fragmentação das capacidades 
estatais, a própria natureza interativa entre governo e grandes firmas 
adquiriu outra acepção e foi se transformando conforme as últimas se 
inseriam nas cadeias de valor globais, passando a demandar do 
Estado a criação e desenho de novas instituições para fomento de 
produtos de alta tecnologia. 

Tomando a década de 1980 como referência, a linha de atuação 
do Estado nacional em termos de intervenção direta sobre a 
sociedade e economia, foi de recuo. O que não implicava em um 
abandono da intervenção estatal, como se evidenciava pela nova 
estratégia industrial adotada. 

Os próprios conglomerados encontraram engenharias 
institucionais alternativas para se financiarem sem precisar do imenso 
volume crédito dos bancos públicos da era Park e também sem a 
supervisão regulatória das autoridades do governo. As maiores 
Chaebols começaram a levantar fundos mediante aquisição ou criação 
de instituições financeiras não bancárias (novas subsidiárias), como 
companhias de seguro de vida. Ao canalizarem poupanças privadas 
para seus próprios investimentos, agiam como verdadeiros bancos a 
despeito de seu status legal distinto. 

A desregulamentação financeira e privatização bancária 
promovidas pelo governo acabaram, na verdade, tendo desfecho 
diametralmente oposto, abrindo vias alternativas à financeirização e 
reforçando ainda mais a alavancagem e poderio dos oligopólios das 
Chaebols, agora independentes do crédito do Estado demiurgo 
gerschenkroniano. O caráter familiar de tais estruturas também foi 
reforçado. 



Caíram as participações dos bancos comerciais e dos bancos de 
desenvolvimento em favor de instituições financeiras não bancárias, 
ou seja, uma retração do Estado Desenvolvimentista quanto aos seus 
contornos institucionais clássicos.  

Com relação ao grau de concentração econômica, esse quase 
não foi alterado ao largo da década: em 1990, as 30 maiores 
Chaebols ainda representavam 35% do setor manufatureiro e 
empregavam 16% da força laboral na indústria.  

Em suma, essa foi a pavimentação da trajetória neoliberal de 
desmonte na qual a Coreia adentraria. Culminaria, mais tarde, no 
ponto crítico da crise de 1997.  

Essa trajetória se intensificou com as pressões externas do FMI 
e do governo americano pela liberalização comercial e financeira (no 
bojo do Consenso de Washington) na Coreia. Esta pressão foi 
prontamente abraçada pelo presidente Kim Young-sam em troca do 
aceite do aceite do país na OCDE, ocorrido em 1996. 

O Estado sul-coreano viu-se, então, desprovido de um dos 
principais pilares desenvolvimentistas, os quais lhe possibilitaram a 
planificação econômica e direcionamento, via “esquema cenoura e 
porrete”, do comportamento corporativo em direção às metas 
estabelecidas pelos Plano Quinquenais. 

Somando isso ao fracasso na tentativa de circunscrição do 
poderio das Chaebols, Chun viu-se em posição politicamente frágil e 
reformulou o padrão de intervenção governamental para atendimento 
dos objetivos previstos pelo 5º PQ (1982-1986), elaborado quando 
Kim Jae-ik ainda era vivo. O plano enfatizava indústrias intensivas em 
tecnologias, como maquinários de alta precisão, eletrônicos mais 
sofisticados e tecnologias informacionais.  

Era o grande salto pretendido, enfim, da industrialização 
química e pesada à fronteira da 3ª Revolução Industrial e última 
etapa do catching-up sul-coreano em relação aos países 
desenvolvidos. 

O novo padrão de intervenção, tendo em vista um sistema de 
crédito não mais controlado pelo Estado e a própria natureza 
específica da indústria de eletrônicos, foi corporificado em uma 



estratégia industrial de ordem distinta, se dando com instituições e 
políticas bem diversas das do governo Park. No bojo dessa nova 
estratégia o governo promoveu as seguintes medidas, algumas 
menos diretas, porém igualmente funcionais: 

a)  criação, em 1980, do Conselho Consultivo de Ciência e 
Tecnologia como secretaria da Casa Azul; 

b)  aprovação, em 1983, de leis restringindo importações de 
computadores e eletrônicos sem componentes domésticos e de 
componentes periféricos de eletrônicos já produzidos 
internamente, assim como Park fez com outras indústrias; 

c)  provisão de maiores incentivos tarifários para tornar mais 
atrativas joint ventures nos segmentos de robótica e 
eletrônicos; 

d)  aprovação, em 1985, da Industrial Development Law, 
garant indo um dote orçamentár io para Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D); e, por fim, 

e)  criação, em 1982, do crucial Instituto de Pesquisa em 
Eletrônicos e em Telecomunicações, empreendimento 
governamental de US$ 60 milhões voltado para desenvolver o 
país em semicondutores e computadores, vinculado ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

O catching-up sul-coreano foi extremamente exitoso e rápido. 
Ainda na década de 1990, o país adentrava o rol das vinte maiores 
economias do mundo, tendo multiplicado seu PIB per capita por 86 
vezes entre 1961 e 1992, último ano do último governo militar de 
Roh Tae-woo.  

A economia coreana se firmava também como um polo 
industrial sofisticado, com empresas campeãs nacionais proeminentes 
em segmentos como automóveis, com a Hyundai, engenharia naval, 
novamente com a Hyunday, e tendo sido líder até ser recentemente 
ultrapassada pela China, em 2018, e no fulcral setor de eletrônicos, 
com Samsung e Hynix, onde, em 1995, contava com 5,64% do 
mercado global, atrás apenas do Japão (17,34%), dos EUA (14,58%) 
e da Alemanha com 8,3%. 



Quanto ao poder das Chaebols, quatro delas destacaram-se em 
particular como “campeãs nacionais”: Hyundai; Samsung; Lucky 
Goldstar (LG) e Daewoo. A primeira constituiu o caso mais exitoso 
com suas subsidiárias nos setores naval, automobilístico e construção 
civil se aproveitando de joint ventures com estrangeiras para 
lograrem economias de escala, novas tecnologias, aprendizado 
organizacional e se internacionalizarem. 

A Samsung, ainda sem desempenhar atividades nos mesmos 
segmentos, despontaria apenas no período pós-Park com a Samsung 
Electronics Company. Também seria grande referência de incremento 
tecnológico no paradigma de industrialização e contribuiria para o 
“último salto” do país em seu catching-up.  

A LG, por sua vez, fundada em 1959 como linha de montagem 
de rádios e transistores, seria exitosa a partir do fim da década de 
1960, fabricando bens mais sofisticados como televisores, telefones e 
eletrodomésticos, logrando expertise com o Electrical Industry 
Promotion Act de 1969 e suas facilidades de subsídios e conteúdo 
local mandatório.  

Por último, a Daewoo, embora estabelecida nos mesmos 
segmentos das Chaebols anteriores, não conseguiu proeminência 
isolada em nenhuma indústria de ponta dos PQs. Depois, destacou-se 
no ramo automobilístico. 

A Coreia do Sul consolidava, assim, uma longa trajetória 
evolutiva de desenvolvimento socioeconômico com transformação 
estrutural em vigor. Ela se evidencia, empiricamente, dentre muitos 
indicadores, pelos dados apresentados no Quadro 14, onde Rafael 
Moura mostra a evolução de seu comércio exterior. 



!  

No fim de 1987, a Coreia do Sul seria palco de massivos 
protestos. Eles fariam o governo ditatorial recuar e, em 29 de junho, 
anunciar a realização de eleições diretas, soltura de presos políticos e 
outras concessões para distensão do regime, abrindo caminho para 
uma nova Constituição, aprovada em 27 de outubro, e à 6ª República 
da Coreia.  



A despeito da abertura, o general Roh Tae-Woo, candidato do 
governo e do Partido da Justiça Democrática (dissolvido em 1990 em 
meados de seu mandato), venceu o pleito de turno único em 
dezembro de 1987 por 35,9% dos votos válidos contra os opositores 
divididos: Kim Young-Sam com 27,5% e Kim Dae-jung com 26,5%. 
Ambos haviam tido os direitos políticos restabelecidos em 1985. 

Roh seria o último presidente militar sul-coreano. Foi o último a 
elaborar e seguir Planos Quinquenais, em linha com as prioridades e 
políticas da nova estratégia industrial de Chun, completando o “último 
ciclo” do catching-up, descrito por Rafael Moura (2021). Os últimos 
Planos Quinquenais (6º PQ 1987-1991 e 7º PQ 1992-1996) tinham 
como algumas de suas prioridades microeletrônicos, manufaturas de 
alta tecnologia, setor aeroespacial e bioengenharia. 

Após o fim de seu governo, em princípios de 1993, a Coreia 
entraria definitivamente em trajetória de reformas neoliberais, 
desmonte das principais instituições de planificação econômica e 
novas prioridades como estabilidade acima do crescimento. Os dois 
exemplos mais notórios dessa nova trajetória foram o desmonte do 
EPB em 1994 e a intensificação da desregulamentação financeira com 
o Financial Sector Reform Plan (1993-1997). Extinguiu as restrições 
remanescentes sobre movimentações e conta de capitais, para além 
de permitir maior participação estrangeira no país, tudo sob 
acompanhamento do governo.  

Talvez a maior lição a ser copiada da Coreia seja na Educação. 
Ela é considerada fundamental para o êxito da Coréia do Sul – país 
com cerca de 51,5 milhões de habitantes – e, em consequência, é 
alvo de grande atenção governamental. Segundo dados de 2006 do 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE, o país ficou 
em primeiro lugar na resolução de problemas lógicos, terceiro lugar 
em Matemática e décimo-primeiro em Ciência. 

Tem 70% da população entre 25 e 34 anos graduada em Ensino 
Superior. Na faixa etária entre 55 e 64 anos são cerca de 25%. É o 
maior percentual em todo o mundo. O do Brasil está entre os 
menores com menos de 20%. 

Seu sistema educacional é tecnologicamente avançado. Foi o 
primeiro país do mundo a equipar todas as escolas primárias e 
secundárias do país com Internet de banda larga. Com esta 



infraestrutura, o país desenvolveu os primeiros livros didáticos 
digitais no mundo, distribuídos de forma gratuita aos estudantes do 
ensino primário e ao secundário. Uma administração centralizada 
supervisiona e administra as escolas para a educação desde o jardim 
de infância até o terceiro e último ano do ensino secundário. 

Em contrapartida desse avanço educacional, a Coréia 
desenvolve a Ciência e Tecnologia. Desde 2003 a robótica tem sido 
incluída na lista dos principais projetos nacionais de Pesquisa e 
Desenvolvimento. Também desenvolve a exploração espacial e a 
indústria de biotecnologia.  

Ela é um exemplo de sucesso de planos estatais em conjunto 
com grandes conglomerados privados. Infelizmente, aqui, neste país 
inculto, a política planejada de incentivos a “campeões nacionais” 
competitivos internacionalmente é criticada por economistas 
neoliberais. 

Finale da Coda: Breve Resumo da História do Pensamento 
Econômico Brasileiro 

Segundo Ganem (2011: 54), a História do Pensamento 
Econômico Brasileiro no período 1964/1988 foi sistematizada por 
Ricardo Bielschowsky e Carlos Mussi (2005), Guido Mantega (1997) e 
Bresser Pereira (1997).  

O trabalho de maior fôlego é o de Ricardo Bielschowsky e 
Carlos Mussi, porque a organiza por ciclos ideológicos, dentro da linha 
do clássico de Bielschowsky (1988), Pensamento econômico 
brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, focado no 
período entre 1945 e 1964.  

Já Guido Mantega a sistematiza por correntes ideológicas, e 
Bresser Pereira, por pactos e interpretações. A proposta metodológica 
de Malta et al. (2011) vem se somar às demais leituras 
sistematizadoras dessa História do Pensamento Econômico brasileiro, 
mas em outro plano: o de explorar as principais controvérsias do 
período sob análise, como a discussão sobre a tendência à 
estagnação, a distribuição de renda, os padrões de acumulação, a 
“revolução brasileira” e a retomada do desenvolvimento. 



Bielschowsky (1988), com o método do livro clássico História da 
Análise Econômica de autoria de Joseph Schumpeter, organiza a 
História do Pensamento Econômico brasileiro, por ciclos ideológicos, 
dessa forma caracterizando os princípios normativos unificadores de 
políticas econômicas tais como o do liberalismo econômico e o do 
socialismo. No período 1945-1964, teria sido hegemônico o 
desenvolvimentismo, definido como o “projeto de superação do 
subdesenvolvimento através da industrialização integral, por meio de 
planejamento, e decidido apoio do Estado”. 

No debate ideológico dessa época, à esquerda se colocavam os 
socialistas que consideravam que a superação do subdesenvolvimento 
só se viabilizaria por meio da revolução socialista após a etapa de 
uma revolução burguesa nacionalista. Os neoliberais à direita 
consideravam o equilíbrio monetário e o equilíbrio financeiro serem 
necessários e suficientes para garantir a eficiência econômica da 
economia de mercado e levar o país ao desenvolvimento.  

Segundo Bielschowsky, os neoliberais e os socialistas estavam a 
reboque da corrente principal desenvolvimentista, seja a de centro-
direita (desenvolvimentistas do setor público não nacionalista 
favorável ao capital estrangeiro), a de centro (desenvolvimentistas do 
setor privado defensores do protecionismo) ou a de centro-esquerda 
(desenvolvimentistas do setor público nacionalista propositores de 
planejamento e empreendimentos estatais), sendo pautados por ela. 

Mantega (1984) partindo de uma tradição marxista, esboça 
uma “árvore genealógica da economia política brasileira” com base na 
construção de modelos teórico-políticos. Na sua concepção, o 
pensamento econômico brasileiro torna-se Economia Política a partir 
da publicação, em 1959, do livro de Celso Furtado, Formação 
Econômica do Brasil.  

Depois deste primeiro esforço mais sistemático vão se 
produzindo outras contribuições teóricas. Elas seriam agrupadas em 
modelos representativos das três principais correntes de pensamento 
brasileiro:  

1. Modelo Democrático-Burguês: conciliação da burguesia 
industrial com a oligarquia exportadora sob Estado de 
compromisso, implementando proteção tar i fár ia e 
infraestrutura, e propiciando divisas para importação e 



matérias-primas e alimentos agrícolas requeridos pela 
expansão urbano-industrial; 

2. Modelo de Subdesenvolvimento Capitalista: desigual e 
combinado, resultante da super-exploração imperialista dos 
trabalhadores locais e da imposição do papel de fornecimento 
de excedentes e produtos primários baratos; 

3. Modelo de Substituição de Importações: industrialização tardia 
sob o capitalismo monopolizador da fronteira tecnológica e 
definidor da divisão internacional do trabalho, com demanda 
limitada pela concentração de renda. 

Luiz Carlos Bresser-Pereira, no livro organizado por Maria Rita 
Loureiro, em 1997, intitulado “50 anos de Ciência Econômica no 
Brasil”, publicou um capítulo, denominado “Interpretações sobre o 
Brasil”, quando ainda estava como ministro de Reforma do Estado em 
todo o 1° mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso 
(1995–1999). Depois, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia nos 
seis meses iniciais do 2° mandato, permanecendo nesse cargo até 19 
de julho de 1999. Sua ruptura com o PSDB ocorreu após uma 
reflexão mais profunda sobre a Era Neoliberal (1990-2002). 

Ele vê, nos sessenta anos anteriores a 1997, nove 
interpretações conflituosas se sucederem no cenário intelectual 
brasileiro. São elas:  

(1)  a interpretação da vocação agrária: interpreta o Brasil, no plano 
econômico, como um país rico e cheio de futuro por suas 
riquezas naturais e cordialidade interpessoal, com uma vocação 
agrícola definitiva, e, no plano social, como uma sociedade 
mestiça sem aparentes conflitos sociais e raciais, devido à 
necessária repressão. 

(2)  a interpretação nacional-burguesa: a partir da crítica à cultura 
oligárquica e marcada pelo complexo de inferioridade de ex-
colonizados, dominante no país, os novos intérpretes propõem-
se buscar uma identidade cultural autenticamente nacionalista e 
a formular um projeto de industrialização capaz de propiciar a 
verdadeira independência para o Brasil; 



(3)  a interpretação autoritário-modernizante, própria do novo 
sistema de dominação, após “a Revolução de 1964”, isto é, o 
golpe militar, viabiliza o pacto autoritário tecnoburocrático-
capitalista, enquanto os intelectuais de esquerda se dividem em 
três correntes;  

(4)  a interpretação funcional capitalista ressentida, em busca de 
culpados pela derrota de 1964, passa à negação radical de toda 
a interpretação nacional-burguesa, tornando-se incapaz de 
compreender corretamente os fatos novos – investimentos 
diretos estrangeiros realizados pelas corporações industriais 
multinacionais –a terem tornado superada, e adota o postulado 
básico de “o Brasil sempre foi um país capitalista” ou então “o 
eventual pré-capitalismo aqui existente sempre foi funcional 
para a acumulação capitalista”;  

(5)  a interpretação da super-exploração imperialista: segundo esta, 
não existiu a divisão na burguesia interna entre uma burguesia 
agrário-mercantil, aliada ao imperialismo, e uma burguesia 
industrial, pois a burguesia está solidamente unida e 
subordinada ao imperialismo, não sendo viável nenhuma 
proposta nacionalista como amortecedora da luta de classes, 
porque não resta outra alternativa à burguesia local, para poder 
se apropriar também ela do excedente, senão recorrer à 
violência autoritária ou fascista, para super-explorar os 
trabalhadores, restando como únicas alternativas para os povos 
latino-americanos a escolha entre o socialismo ou o fascismo; 

(6)  a interpretação da nova dependência, que consiste em 
demonstrar os determinantes externos (imperialismo) da 
situação de dependência estão relacionados aos determinantes 
internos (estrutura de classes), caracterizando-se, segundo 
afirmam Fernando H. Cardoso e Enzo Faletto, em 1970, pela 
associação da burguesia local com as empresas multinacionais 
industriais e com uma tecnoburocracia estatal, civil e militar; 

(7) a interpretação social-desenvolvimentista: uma retomada da 
estratégia de substituição de importações e intervenção estatal 
do nacional-desenvolvimentismo, com a diferença de, após 
1985, com a restauração da democracia, e dada a grande 
denúncia realizada pelos democratas sobre a concentração de 



renda agravada no regime militar, o aspecto social passava a 
ser fundamental; 

(8) a interpretação neoliberal, cujos princípios são simples:  

(a) o indivíduo é intrinsecamente egoísta, de tal forma a ação 
coletiva em grandes grupos (o Estado) ser inviável;  

(b) o Estado deve ser mínimo, tendo como únicas funções 
econômicas a garantia do direito da propriedade e dos 
contratos;  

(c) a coordenação da economia deve caber exclusivamente ao 
mercado porque, embora os mercados não estejam isentos 
de falhas, as falhas dos governos são maiores;  

(d) a intervenção do Estado na área social, além de permitir 
sua captura por interesses privados (rent-seeking), 
provoca efeitos não desejados porque desestimula o 
trabalho árduo e estimula a preguiça. 

(9)  a interpretação social-liberal da crise do Estado, nasce do seu 
diagnóstico da Grande Crise Fiscal, para propor uma alternativa 
pragmática onde a afirmação socialdemocrata dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho e a um sistema previdenciário 
básico, garantido pelo Estado, se soma à afirmação liberal na 
crença no mercado e na competição.  

No plano internacional, o social-liberalismo dos tucanos 
brasileiros reconhece a crescente interdependência dos países. Então, 
o interesse nacional deve ser examinado caso a caso, em 
contraposição à visão entreguista-cosmopolita, a qual aceita 
passivamente a liderança estrangeira, e à visão nacionalista-
burguesa, a qual parte do pressuposto de o Brasil não ter condições 
de negociar com as grandes potências, devendo, portanto, tratar de 
proteger seu mercado interno, ao invés de competir com o aumento 
da produtividade.  

Era uma interpretação social, para Bresser-Pereira, porque 
afirmava claramente o papel do Estado nesta área. Era liberal porque 
privilegiava a coordenação da economia pelo Mercado, só admitindo a 
intervenção do Estado para corrigir suas falhas, jamais para substituí-
lo. 



Bresser-Pereira reconhecia a existência no Brasil de uma 
cidadania incompleta dificultar a governabilidade democrática. 
Chamou o problema de “a contradição da cidadania: o Brasil contava 
com milhões de cidadãos-eleitores, mas, dados seu baixo nível 
econômico e cultural e sua baixa capacidade de organizar-se no nível 
da sociedade civil, em uma sociedade radicalmente heterogênea, 
esses cidadãos tinham condições limitadas de exercer os direitos e 
deveres da cidadania”. O intelectual então tucano subestimava a 
capacidade de organização política do PT pelos movimentos sociais 
populares. 

Achava a crise de governabilidade podia:  

1. ser atribuída ao excesso de demandas surgidas com a 
redemocratização do país,  

2. ser a consequência da incapacidade das instituições de 
intermediar interesses, 

3. finalmente, estar relacionada com a inexistência de um pacto 
político orientado para o desenvolvimento socioeconômico 
nacional. 

Porém, no século XXI, surgiram novas interpretações do Brasil. 
Aceitando ambas correntes de pensamento econômico brasileiro 
p r o g r e s s i s t a – n o v o - d e s e n v o l v i m e n t i s m o e s o c i a l -
desenvolvimentismo – serem uma tentativa de reprodução do Estado 
de Bem-Estar Social europeu em terras tropicais, elas herdaram o 
reformismo da socialdemocracia europeia como referência de política 
possível dentro dos parâmetros de uma democracia ocidental. Os 
social-desenvolvimentistas petistas aproximaram-se mais do 
trabalhismo sindical. 

Nesse sentido, afastam-se da extrema-esquerda quanto à 
possibilidade de uma revolução, dirigida por uma vanguarda 
descolada das massas populares, possibilitar o alcance imediato do 
socialismo. Um Socialismo Realmente Existente (SOREX) contrapõe à 
essa democracia liberal-burguesa uma pressuposta “ditadura do 
proletariado”. Infelizmente, o marxismo-leninista levou à experiência 
histórica do totalitarismo estatal, a qual os socialistas democratas 
abominam. 



A direita usou (e abusou de) essa referência histórica do SOREX 
soviético para reprimir todos os simpatizantes do socialismo utópico 
críticos ao Mercado Deficiente Existente (MERDEX), classificando-os 
como ameaçadores “comunistas”. Daí a postura democrática em favor 
dos direitos e deveres da cidadania tem de ser explicitada como o 
pacto de convivência em uma sociedade antagônica, onde a 
maximização dos lucros capitalistas ocorre através da minimização 
dos custos salariais e gastos sociais com trabalhadores formais e 
informais. 

No século XXI, o grande desafio da cidadania é findar com a 
distinção entre a cidadania formal e a real (ou substantiva) e ampliar-
se com a conquista de direitos econômicos referentes ao salário 
mínimo, à estabilidade no emprego, ao acesso à bancos e crédito 
(cidadania financeira), à aposentadoria digna, à tributação 
progressiva, etc.  

Nessa área, a direita neoliberal resiste mais em ceder, pois sua 
ideologia coloca, acima de tudo, “a liberdade das forças de O 
Mercado”. A esquerda contemporânea busca colocar travas 
institucionais na exploração dos mais poderosos sobre os menos 
poderosos. Isso sem impedir, pelo contrário, defendendo a 
concorrência. 

Bastos (2012) aborda as propostas das duas correntes 
desenvolvimentistas identificadas no debate econômico atual 
brasileiro como o desenvolvimentismo exportador do setor privado e 
o desenvolvimentismo distributivo orientado pelo Estado.  

Em sua disputa por convencimento de seguidores para a 
interpretação do Brasil realizada pelo novo-desenvolvimentismo, 
Bresser-Pereira (2016) diz não ver como possa ser feito a busca de 
um meio termo entre essa corrente de pensamento, apresentada por 
e l e como fundador, e a co r ren te denominada soc ia l -
desenvolvimentismo. Demonstra ressentimento pelo suposto não 
reconhecimento alheio.  

“O social-desenvolvimentismo ignorou os modelos e as 
propostas políticas do Novo Desenvolvimentismo, mas não foi capaz 
de desenvolver novos modelos. Para ser uma alternativa ao Novo 
Desenvolvimentismo, o social-desenvolvimentismo também deveria 
ter um corpo de conhecimento teórico novo e relativamente 



sistemático, mas ficou prisioneiro de uma versão vulgar do 
keynesianismo ou de uma versão populista do Desenvolvimentismo 
Clássico, principalmente porque seus defensores foram incapazes de 
criticar o populismo cambial e o populismo fiscal que acabou por levar 
a experiência desenvolvimentista de 2003 a 2014 no Brasil a 
fracassar. Mostraram (...) forte viés em prol do consumo imediato”. 

Este é o incômodo básico de Bresser-Pereira, porque:  

• ele acredita, piamente, o purgatório do sacrifício do consumo 
imediato ser benéfico aos lucros esperados, incentivadores do 
investimento, e levar ao paraíso no futuro;  

• e l e s e i n comoda com a adve r t ênc i a do s s o c i a l -
desenvolvimentistas de sua proposta de choque cambial ser 
inflacionária e, portanto, deterioradora do poder aquisitivo geral 
no mercado interno;  

• ele imagina os lucros dos exportadores superarem essa agrura, 
mesmo caso eles também sofrerem um choque de custos de 
insumos importados, salariais e de juros para combater o 
decorrente choque inflacionário. Apesar disso, o resultado 
futuro, ao fim e ao cabo, seria uma futura multiplicação de 
renda e emprego compensatória de todo o sacrifício no 
presente.  
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