
é fruto de uma lusotobia implicada no sistema de alianças amistosas, que 
favorecia o modelo econômico rrancês aplicado ao Brasi l. 

Claude d'Abbeville - assim como seu correl igionário Yves d'Evreux 
- demonstra não ter encon trado resistências à conversão por parte dos 
se lvagens brasileiros. Aliás , os Tupinambas aparecem, nos re latos de 
ambos Capuchinhos. dotados de palavra. para poderem, eles próprios, 
denunciar não somente a empresa do diabo sobre suas almas e a 
.escravidão a que os portugueses submetiam seus corpos , mas para 
enunciar também seu desejo de conversão e de sujeição ao Reino de Lis. 

Longe deste contexto idea l e idealizado, Gandavo foi an tes de tudo 
um propagandista de la colonização portuguesa. Foi vítima, inclusive, da 
própria "falta de curiosidade" que denuncia em seus compatriotas: cético 
quanto às capacidades de entendimento e de aprendizagem da doutrina 
cri stã pelos índios, mostra-se radicalmente incapaz de conceber os 
hábitos indfgenas enquanto "singularidades admiráveis"s4 . A obra de 
Gandavo, inserida na "mentalidade teológico-polftica" da Conquista ibé
rica 55 , vem anunciar um modelo cu ltura l qu difere totalmente daquele 
proposto - com as devidas dife renças - pe lo huguenote Jean de Léry 
e pelos Capuchinhos Claude e Yves. 

Assim, o ideal literário exaltado pelo gramático português é a própria 
confirmação dos desígnios da Providência na reali zação do "destino 
cristão e português" da terra descoberta 56 . Gandavo possuía a resposta 
ao_ ~roblema que l~vantava : somente a literatura - e as implicações 
mult1plas da recepçao de uma prod ução literária consequentc - poderia 
produzir a d.istância necessária para a construção de uma ficção que 
realizasse a 1magem de uma Conquista log icamente justa. 

54 Estu noçtio conflrm?da pot uma s " d lilutos d obr,IS Ir lncosrts, dentre elas a d Claude d'Abbevi ll 0 0 
de André Thevet. ss1m como pot todo uma tradiç o cultuull renasccnt isto. que arinya o m•g na r ranQél com 
o obra de Thev 1. gLmrd•Ao do ·catlll1et s Song,otaritcz du Roo aux Tuíl ries·. Vid o cxç 11 nt artogo d Fr nk 
L STRINGANT "Foliun 9 d lo Gtngulontó a la R IIHissanc I g nre dn 1'/solnrlo" . itY Studl franco I ... 84 
anno XXVIII. lasc 111. ~ pt ·d c . 1 1.1 ~. pp . • 115-43 . ' ' 

55 Cl. J A. HANS N, art. cll ., p ~ 
56 Idem, p. 53 
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RESUMO O artigo busca, em primeiro lugar, estabelecer os limites e 
especificidades do pensamento social latinoamericano à luz dos vários 
constrangimentos históricos que se têm interposto ao desenvolvimento da 
reg ião. Num segundo momento busca-se captar as especificidades do 
pensamento econômico brasi leiro detectando-se a permanência de uma 
tensão teórica, polftica e ideológica central, que, inicialmente, opunha 
"metalislas X papelistas", e que assumiu vários nomes e a partir da! que, 
em última instânc ia, sign ifica hoje a contradição entre os que querem as 
retormas democrát ico-popu lares, os que querem a distribuição da renda. 
riqueza, poder e informação e os que não as querem de modo algum. 

Palavras-chave Pensamento Econômico Brasileiro - liberalismo X inter
vencionismo - neoliberalismo X reformas democrático-populares. 

ABSTRACT The paper intends, first of ali. to establish the limits and the 
specificities ot the Latin American Social Thought in light of the historical 
constraints that h ave been placed against the d velopment of that region . 
Secondly, lhe paper tries to capture lhe specificities oi th e Brazilian 
Economic Thought by detecling a permanent centraltheoretical, po litical 
and ideal gica l tension that. inil ially, opposed "melalistas X papelistas" , 
eventually adopling various other names lo. ultimately, loday, encompass 
lhe contradiction between Lhose who want popular-democratic reforms 
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and distribulion ot income, weallh, power, and in formation, and those who 
do not want those translormations by any form. 

Key-words Brazilian Economic thought - liberlism X interventionism -
neoliberalism X popular-democratic reforms. 

1. Introdução: História e Idéias 

Uma marca cultural dos povos latino-americanos é a recorrente busca 
que fazem e refazem, geraçào após geração, desde o argentino Juan 
Bautista Alberdi (1 81 0-1884), ú uruguaio José Enrique Rodó ( 187 1-1 917), 
e o mexicano José Vasconce los (1 882-1959), entre outros, da identidade, 
da fisionomia cultural de nosso continente. Questão comp lexa que se 
desdobra em outras interrogações: qual o destino histórico de nossos 
povos?, qual o nosso lugar neste mundo qu parece reservar-nos condi
ção marginal, passiva, fora das grand s linhas de torça do processo 
histórico? 

Estas questões freqüentam o nosso pensamento fi losófico, as nossas 
c iências, as nossas artes, com a intensidade de uma obsessão, que será 
vivida dé variadas maneiras: daafirmaçào pretenciosa de uma identidade 
absolutamente sui-generis. aul6noma e distintiva da matriz européia, à 
abulia dos que, entre nós, aceitam as condenações europocentri stas 
sobre nossa irremediável condição periférica. 

Em muitos sentidos, talvez ess ncialmenle, estas questões transcen
dam o campo das indagações acadêmicas. São questões que dizem 
respeito à afirmação da autonomia nacional, à ossibi lidade de supera
ção da dependência e da herança colonia l. A busca de uma identidade 
cultural é, então, o mote simbólico de um amplo proc sso sócio-econô
mico-cu ltural: a construção de sistemas nacionais de ciência e tecnolo
gia, de Instituições e relações politico-económicas, qu contribuam para 
a efetiva melhoria da qualidade de vida do conjunto da popu lação 
latino-americana. 

A indagação sobre a existência e tra jetória da vida do espírito na 
América Latina é a senha para um questionamento essenc ial: aJinol, a 
América Latina tem chances de pleitear um lugar en lre o povos que têm 
história, que fazem a história, ou estará condenada à condição de 
rea lidade rellexa e dependente? 

Há vários registros possíveis para o encamint1am nto desta discus
são. Numa ponta é possível desenvolver todas as implicações da 
d iferenças entre as traje1órias históricas dos povos americanos, isto é, as 
diferenças po lflicas, econOmicas, cultu rais e soc iais entre os processos 
de colon ização ang lo-saxônicos e ibéricos no Novo Mundo. Trata-se, 
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neste caso, de fixa r diferenças essenciais entre trajetórias de trad ições 
polftico-económico-culturais diversas. De um lado a transplantação da 
perspectiva individualista e priva lista que estão na base da formação dos 
Estados Unidos como Estado e nação. De outro lado a recepção das 
perspectivas organo-universalistas, derivadas do pensamento tomis ta, 
que estão na base da formação dos Estados e das naçoes na América 
Ibé rica. 

Esta ti pologia, apresentada por Richard Morse, em 1988, tem contes
tações que nào serão discutidas aqui, con tudo, tem um mérito essencial 
que é o de apontar a necessidade de se buscar as ligações profundas 
entre as formas dominantes do espírito, do pensamento, e a trajetória 
histórica dos povos. 

Desde o século XIX que o pensamento latino-americano se questiona: 
há uma fi losofia lalino-americana?, é possível um pensamento filosóhco, 
especificamente latino-americano?, faz sentido es tabelecer este recorte 
regional/particu larista, à uma indagação, a filosófica. que ó sobretudo 
universal? Na verdade, estas perguntas têm um pressuposto oculto. Estas 
perguntas. no tundamental, são partes de um contencioso e de uma 
aposta. O contencioso refere-se a tensão permanente a que os povos 
latino-americanos estão submetidos. fruto de sua inserção subalterna na 
divisão internacional do trabalho. A aposta é a que decorre das recorren
tes manifestaçoes de autonomia política. econômica e cultural, que, 
desde o período colonial, nossos povos têm procurado inventar. de Zumbi 
a Tiradentes, de Bolívar a Marli, de Tupac Amaru a Guevara, de Canudos 
a Chiapas .. . Assim, discutir a existência de uma filosofia, de uma identi
dade cu ltural latino-americana, é discutir as possibilidades de emanclpa
ção efetiva de nossos povos. é discutir a natureza e a viabilidade de um 
projeto de transformações históricas profundas. 

Trata-se aqu i, fundamentalmente, de cons talar que a fi losofi a. o 
pensamento ainda não exerceram, na América Latina, a mesma imanta
ção de processos hist ricos como aqueles produzidos pela Renascença , 
pela Revolução da Fís ica moderna, pela Reforma, pelo lluminfismo. Mais 
que is to, o que é fundamental explicitar aqui é que à cada período 
histórico. à cada lorma espedlica de hegemonia social, à cada estágio 
da luta de classes, corr.esponde uma determinada filosofia dominante. 
Neste sentido, o pensamento filosófico pragmático de Dewey, Wi llian 
James, são criações espec ificamente americanas, tão emblemáticas 
daquela soc iedade quanto os hamburguers ou o jazz. Ou seja, o pensa· 
menta pragmático é um resu ltado il istórico, é uma decorrência da vitória 
do individual ismo e do priva lismo à moda de Locke. Do mesmo modo. 
que a Teologia da Libertação, a Economia Política Cepalina, a apro
priação plás tica singular do marx ismo, como em Mariatégu i, transforma
do em instrumento analítico e práxis po lítica, são expressões de uma 
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cultura mergulhada numa perspectiva coletivista e humanista à moda de 
Rousseau . 

Neste sentido o sistema das idéias no Brasil, na América Latina, é 
mais que um registro acadêmico,·· um compromisso com a vida nacio
nal". como nos disse Antonio Când ido (1964, vol. I, p . 18). 

É certo qu não se pode ver nas relações entre espírito e sociedade, 
entre filosofia e cultura , entre pensamento e nação a pura e mecânica 
·manifestação de re flexos unilaterais. Contudo, é essencial insistir no 
complexo de determinações que liga a trajetória histórica dos povos e as 
formas simbólicas, as idéias e a filosofia que cada povo inventa para 
apropriar-se. material e idea lmente, de seu próprio destino. Marx, na 
Introdução à crítica da Filosofia do Direito de Hegel , escrita em 1843, 
apresenta exemplarmente esta questão ao apontar a diferença especffica 
da trajetória histórica da Alemanha com relação à da França e Inglaterra. 
Enquanto França e Inglaterra teriam experimentado revoluções no p lano 
da política e da economia, a única revolução vivida pela Alemanha foi a 
filosófica : Leibnitz, Kant, Hegel, são as versOes possfveis na AI manha 
do que na França e na Ing laterra se materializou na Revolução Inglesa 
do sécu lo XVI I, a Revolução rancesa, na Revolução Industrial. Diz Marx 
- "Assim como os povos antigos viveram sua pré-história na imaginação, 
na mitologia, nós, alemães, lemos vivido nossa pós-história no pensa
mento, na filosofia. Somos contemporâneos filosóficos do presente, 
sem sermos seus contemporâneos his tóricos" ( ... ) "Aqui lo que nos povos 
progressistas é urna ruptura prática com as situações do Estado moder
no, na A lemanha, onde nem sequer existem ainda essas situações, é. 
antes de mais nada, a ruptura crítica com o r llexo ti losófico d ssas 
situações" (1977, p. 6). 

A situação latino americana é, neste sen tido, mais comp lexa e dra
mática. Se a Alemanha lragmentada e autocfática da primeira metade do 
sécu lo XIX, só conseguia f'azer a crítica no p lano das ld ias, Já que ainda 
não existiam lá o Estado e a modernidade, à América atina apresenta-se 
um desafio múltip lo, cheio de tanta magonas e ilusionismos. Trata-se de 
distinguir o real do seu reflexo. e do retlexo do seu retlexo. Isto é, o que 
é a realidade latino-americana: qual o seu lugar e papel na traje tória 
histórica da modernidade: qual a imagem e o papel que o pensamento 
dos países centra is atribuem à América latina?: como os povos latino
americano inlrojetaram aquelas imagens e passaram a se ver como os 
países centra is produz iram-nos e queriam que nós nos víssemos? 

Em última instância tudo Isto remete à uma queslão central que é o 
pano de fundo deste 1rabalho e diz respêilo às pecu liaridades do proc s
so de desenvolvimento da modernidade na América Latina . Esta análise 
será fe ita aqui a partir da d iscussão da trajetória do pensamento brasi lei
ro, em particu lar o pensamento econômico r sH iro. 
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2. O Pensamento Brasileiro 

Parte considerável do que se produziu no campo da história das 
idéias no Brasil cen trou-se numa obsessiva interrogação sobre a existên
cia da matriz de pensamento original no Brasi l. A pergunta, formulada e 
desdobrada inúmeras vezes, te imou em treqüenta~ tanto o nosso pensa
mento fi losóiico, quanto nossas ciências e artes. E possfvel fi losofar em 
português? Existe um pensamento filosófico brasi le iro? Quais as causas 
da rarelação de pesquisa fi losófica, sobre temática un iversal, no Bras1l? 
Porque a filosofia no Brasil , é , quase s mpre. hi stória d<:J fi losofia? Ou 
ainda, por que as ciências no Brasi l têm trajetória tão modesta? Por que 
nao se constituiu, entre nós, efetivo sistema cientlfico-tec.nológico? 

Vários autores, estudiosos dos métodos e práticas em suas áreas de 
conhecimento , se ocuparam destes temas. No campo filosófico tem-se 
os trabalhos de Cruz Costa, 1956. de Alvaro Vieira Pinto, 1960, a crítica 
destes intentos por Bento Prado Jr .. 198o. e o balanço crítico da crí ti ca 
de Pau lo Eduardo Arantes, 1994. No caso do pensamento sociológico 
destaque-se o polêmico desabal·o de Guerreiro Ramos, que está no 
prefácio da 2 edição de A Redução Sociológica, 196~, os traba_l~os_de 
Octavio lanni e Florestan ernandes, em obra colet1va, As C1enc1as 
Sociais na América l..atina, a tentativa de sfntese sobre a construção de 
teoria nas c iênc ias sociais brasileiras, de Carlos Estevan Martins, 1966, 
e o esforço contemporâneo que está na obra coletiva organizada por 
Helena Bomeny e Patricia Birman, 1991. O pensamento econômico 
brasileiro foi objeto de dois balanços abrangentes: o de Guido Mântega, 
1984, e o de Ricardo Bielschowsky, 1988. Mais afeitos à preocupação. 
história da história , o campo do pensamento histórico tem abordagem 
sistematizada, métodos c tradição nestes estudos a historiografia. 
Pioneiros nestes estudos são, entre nós, Cap ri strano de Abreu e Rodo llo 
Garcia. Mestres contemporâneos de historiograf ia são José Honório 
Rodrigues, Francisco lg lésias e Amaral Lapa, com vários trabalhos dedi
cados ao tema. A antropologia brasileira foi objeto de balanço abrangente 
por Júlio Cezar Melatti , 1990. A trajetóna das iências no Brasi l foi 
inventariada nas obras coletivas organizadas por Fernando Azev do, 
1956, e por Shozo Motoyama e Mario Ferri, 1979/80. O desenvolvimento 
tecnológico no Brasil é objeto dos trabalhos de Ruy Gama. 1979 , e das 
obras coletivas organizadas por Milton Vargas, 1994, e por Shozo Mo
toyama, 1994 . 

A cu ltura brasileira. a construção do conceito e a sua crítica. são os 
temas dos traba lhos respectivamente de ernando Azevedo (1943) e 
Carlos Guilherme Mota (1977). Simon Schwartzman e Sérg io Micel i têm 
se dedicado ao estudo da implantação d instituiçõ s e mentalidades 
cient[fícas entre nós. 

VisOes mais mplas, que ajudam a explicitar as implicações mais 
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decisivas da questão, são as que decorrem dos trabalhos de Antônio 
Cândido (1957) e Roberto Scilwa L (1977), que, em que pese centrados 
na reflexão so re a constituição da literatura no Brasi l, acabam por 
estabelecer questão cen tra l que é, atinai. sobre as especificidad s e 
limites do pensamento brasileiro. 

Antônio Cândido toma como ponto de par1 ida de sua análise duas 
questões básicas: 1) que o nosso sistema literário. nossa realidade 
simbólica , é , de alguma forma, uma extensão de ramo europeu; 2) que 
este ramo, o português , é um ramo secundário da cultura européia. Diz 
Antonio Cândido - "Há literaturas de que um homem não precisa sair 
para receber cultura e enriquecer a sensib ilidade; outras. que só podem 
ocupar uma parte da sua vida de leitor, sob pena de lhe restringirem 
írremediaveJmente o horizonle. Assim, podemos imaginar um francês, um 
italiano, um inglês, um alemão, mesmo um russo e um espanhol, que só 
conheçam os autores de sua terra e, não obstante, encontrem neres o 
sufic iente para elaborar a vi são das coisas. experimentando as mais altas 
emoções literárias ". 

"Se isto já é imp nsável no caso de um português , o que se dirá de 
um brasileiro?" (1964. vai. 1, p. 9) . 

Esta precariedade, esta contingência, impõe, então , necessariamen
te, a busca do registro estrangeiro como ingrediente essencial da própria 
construção nacional . Paulo Emílio Sales Gomes, nosso melhor critico 
cinematográfico, expressou magnilicamente esta questão assim - "Não 
somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura 
original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. " (1973, p , 58) 

Assim a questão das origens, natureza e dinâmica do pensamento 
bras ileiro jamais poderá ser posta em termos do fidel idade a algum 
parâmetro nativi sta. A questão da autentic idade do pensamento brasi lei
ro, de resto como o de qualquer owtro, de qualque r outro país, será dada 
pela capacidade de enfrentar as realidades nac iona is sem perder de 
vista, admitindo e realizando a interação, com as randes questões 
universais. To lstói e Gramsci ensinaram-nos que só há uma maneira de, 
efetivamente. se ser universal: quando se se compreende, profundamen
te , a sua própria aldeia. 

Neste senti do as mais a ltas c riações do espírito brasi leiro foram, 
exatamente, as que conseguiram aquela simbiose ent re o particular e o 
gera l, entre o nacional e o universal. Tome-se, em primeiro lugar Antonio 
Francisco Lisboa , o maior art ista das Américas. Sua obra é um testemu
nho inexcedível da captação do modelo universal e sua aclimatação à 
realidade brasil ira resultando num todo steticamente coerente e singu
lar. O barroco europeu, contra-relormi sta e absolutista, assumiu no Brasil , 
com os artistas mineiros do setecen tos, diz Lourival Gomes Machado. um 
papel transformador, revolucionador de mentalid dos e sensibi lidades. 
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na contra-corrente dos propósi tos do modelo europeu. 
Considere-se também Machado de Assi e Guimarães Rosa. nossos 

maiores f1 cc.ionistas . Cada qual é capaz tanto do mergulho profu ndo na 
realidade es tética e soc ia l circundante - o io de Janeiro - mundo, o 
se rtão~mundo , quanto das sintonias com as grandes ques tões estéticas 
e fi losóficas universais : Sterne, Schopenhauer, Flaubert no caso de Ma
chado de Assis; Goeth e, Joyce, Thomas Mann, no caso de Guimarães 
Rosa. 

Se temos nestes autores citados. e em outros, Gracil iano Ramos, 
Carlos Drummond de Andrade. João Cabral de Melo Neto, aquela dicção 
universal, que não descarta o acento regional, no campo do pensamento 
fi losófico, é outro o quadro. Aí constata-se uma cer ta rarefação, a ausên
cia de uma densidade f ilosófica, que coloque o nosso pensamento ao 
par do que se taz na Europa . Paulo Eduardo Arantes , tem uma exp licação 
interessante para is to. Para ele o pensamento fi losófico é ra lo no Brasil na 
medida mesmo em que a li losol ia não se presta à representação, à 
construção da realidade, na medida em que ela não é teoria , é busca do 
rigor do pensamen to, de preferência sem o comprometimento do interes
se. Diz ele - "Ao contrário da literatura, a filosofia - ou melhor, a leitura 
de livros de fi losofia - sempre ocupou um lugar subalterno na evolução 
de conjunto da cultura nacional; não se prestando à representação da 
realidade, compreende-se que ficasse à margem do empenho construti
vo do qual a atividade literária era a viga mestra". ( 1994, p. 21 ). 

É esta centra lldade da li te ratura na cu ltura nacional. acentuada por 
Antonio Cândido, que explica 'tanto o preslfg io da fo rma ensaio entre nós. 
o ensaio como a conf luência da literatura e da c iência, quanto a posição 
de destaque que têm na cu ltu ra brasileira, por exemplo - Os Sertões. 
de Euclides da Cunha, que é uma espécie de romance-tratado c ientf'fico, 
à moda do século XIX, e Casa Grande e Senzala , de Gilberto Freyre, 
que é c iênc ia-ficção (Cãndido, Antonio . 1975, p. 130-133). 

Na verdade esta presença da literatura, do ensalsmo, não é esp eci
ficidade brasileira. Todo o p nsamento ibérico ê profundamente afeiçoa
do à forma ensaio - Ortega y Gasset, Azorin, Sanchez-Aibornoz, América 
Castro, Antônio Sergio, entre outros. são mestres do ensaio Também na 
América hispânica o ensaio toi consagrado e com ele todas as suas 
implicações sobre as maneiras de pensar e senti r. Que se lembre, neste 
senlido, do ensaio-denúncia-programa de Rodó ( 1 900), Ariel , no ensaio 
de Ocravio Paz.. O Labirinto da Solidão, 1950, que o próprio autor 
qualilicou como exercício de "imaginação criti ca" (1976, p. 195), em que 
a presença tanto da lmag inação, quanto da "démarche" lite rária são 
estrururanles. 

Trata-se. fundamenta lment , de r conh c r que a efi cácia do pensa
mento ent re nós, em grande medida , está as ociado, de alguma forma. 
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à capacidade de vocar um modelo narrativo, isto é, a capacidade de 
evocar processos estruturantes: a nação, o desenvolvimento, a cultura 
brasileira, a consciência nacional, o caráter nacional. a civi lização luso
tropical ... . É a centralidade destes temas no imaginário brasileiro que 
expl ica o surg imento a permanência de matrizes teóricas como o ISEB, 
a CEPAL: de autores como Gilberto Freyre. Pau lo Prado, Oliveira Vianna, 
Sérgio Buarque de Holanda. Manoel Bonfim. Eucl ides da Cunha, Monteiro 

· Lobato, Mário de Andrade: de personagens/arquétipos como o Jeca Tatu, 
o sertanejo , Macunaíma, o brasilei ro homem cordial. o bras ileiro triste e 
luxurioso ... (Sobre isto ver Dante Moreira Leite, 1954 e Carlos Guilherme 
Mota, 1977). 

3. Especificidades do Pensamento Econômico Brasileiro 

Já foi dito que o desenvolvimento do pensamen to econômico. sua 
consolidação como campo especrrico do conhec imento, a definição de 
suas categorias e métodos analfticos, das teorias econômicas, acompa
nha, como uma sombra, o desenvolvimento da vi da econômica, sua 
complexif'icação e universal ização. Neste sentido há. inevitavelmente, 
uma forte correlação en tre desenvolvimento econômico e desenvolvimen
to do pensamento econômico. Assim não é surpresa que seja a Inglaterra, 
na verdade a Grã-Bretanha, o solo mais rico em que vicejará o pensa
mento econômico. 

Inicialmente adscrito à fi losofia moral, submetido à exigências éticas, 
como em Aristôteles e São Tomás de Aquino, o pensamento econômico 
adquirirá au tonomia na medida mesma em que as relações económicas, 
com o capitalismo, expandiram-se dominadas pela lóg ica do lucro e da 
acumulação. 

Trata-se, fundamentalmente , de reconhecer ue a vitória do modo de 
produção capita lista amplilicou o lugar e a abrangênc ia das categorias 
mercantis , que passaram mesmo a definir grandes espaços na sociabi
lidade geral, num processo que Marx chamou de vitória do fe tichismo da 
mercadoria. 

A consolidação do modo de produção capital ista foi resultado de um 
complexo de determinações e instituições . No p lano das mentalidades, 
entre outras dimensões fundanles da ordem burguesa, ressalte-se a 
constituição de três instituições 1lpicas da nova ordem que se consolida
va, instituições fundamentalmente briiánicas, que emergem no sécu lo 
XVI II - o romance de Detoe, Fieldlng e Richardson: o jornal , a pub lic i
zação da in formação e da li1' ra tura: a economia política , de Petty, 
Steuarl, Can llllon. Hum , Adam Smith, Malthus, James Mill , Rica rdo.,. 

Isto não signilica n gar a importância e origina lidade de outras 
matrizes do pensamento econômico. Os tranceses, com a escola fisio-
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c rata, são fundamentais na constituição da economia polí tica. Na verdade 
todos os povos que partic1 param como sujeitos do processo de expansão 
econômica que se inicia no século XV, XVI , constituirão teorias econômi
cas sintonizados com seus interesses e especificidades politicas, econô
micas e cu lturais. Há, assim, um pensamento econômico mercantil ista 
ibérico (metalista), francês (estatista), alemão (camoral ista) e anglo-ho
landês (prato-burguês) . 

No século XIX, com a chamada Revolução Marginalista, resu ltante 
das obras de Jevons, Menger e Walras , 1871-7 4, há consolidação de um 
"corpus" teórico que passará a ditar normas e métodos analíticos para o 
conjunto do pensamento econômico, consolidando uma trad ição, que, a 
partir daí, dominará tanto a academia quanto a prática profissional, 
constituindo-se no horizonte de referência ideológico e teórico da bur
guesia no campo econômico. 

O centro desta tradição teórica, é a idéia de que mercado é dotado 
de mecanismos de alocação tendentes ao ótimo desde que livre de 
interferênc ias indevidas - o Estado, os sindicatos, quaisquer tipos de 
bloqueios a verdade do mercado .. . 

A crise dos anos 30, as experiências das economias centralmente 
planejadas, e a expl icitação de mecanismos. permanen tes no funciona
mento do mercado, produtores de desigualdades de renda e ri queza, a 
explicitação das re lações de exploração colonial e semi-colonial, a expli
citação do fenômeno elo subdesenvolvimento, como produção histórica 
do processo mesmo de desenvolvimento capital ista, trouxeram novos 
elementos c ríti cos ao "main stream" do pensamento econômico. 

Ao contrário da crílica marxista, que parte de pressupostos e cat -
gorias rad icalmente distintos, algumas da criticas ao "main stream" , no 
século XX. arrancam de seus próprios termos e concluem pela existência 
de mecanismos contrad itórios insanáveis, no Interior do róprio 'func iona
mento cap italista, que produzem desequilfbr ios, crises , recessões . de
semprego, lalênc ias, desigualdades, exi gindo a intervenção do Estado, 
a presença de mecanismos de regulação e controle. É este , por exemplo, 
o significado profundo da obra de Keynes. 

Um exame do desenvolvimento do pensamento econômico brasileiro 
revelará que. desde o início do século, ele está marcado por uma tensão 
tundamental, expressa na contraposição entre duas correntes teórico-po
líticas: de um lado as perspectivas liberais conservadoras : d Joaquim 
Murt1 nho aos neoliberais de hoje: de outro lado, o pensamento c ríti co, as 
perspectivas intervencionistas; do estatismo abso luto adotado pela es
querda infl uenciada pelo velho Partido Comunista, passando pelo nacio
nal-desenvolvimenlismo cepalino , até as recentes p rspect ívas que de
tendem as re formas democrálíco-populare . 

Não há identidade absoluta, tlomogeneidade teórica, no interior 
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dessas correntes. São diversas as matrizes teóricas, que as influencia
ram, sobretudo no campo do pensamento crftico . Contudo. há regulari 
dades nas práticas e teorias adotadas pelas duas correntes, que são 
reveladoras de seus significados e propósitos . 

Em primeiro lugar destaque-se as pro fundas ligações do pensamento 
liberal conservador brasi leiro de Joaquim Murlinho - Eugênio Gudin à 
Malan - Arida-Franoo, com os grandes interesses materiais e com as 
grandes matrizes teóricas dominantes dos paJses centrais. Do ditado dos 
Rothschi lds às imposições do FMI; de Bretton Woods ao "Consenso de 
Washington "; dos velhos patronos Harbeler-Viner aos novos patronos 
como Dornbusch; da tese da vocação agrária do Brasil à privatização 
selvagem, quebra dos monopólios estatais e desmonte do Estado; da 
velha teoria quan1'itativa da moeda de Fisher à âncora cambial de hoje; 
de Campos Sales à FHC; ou de Theodor Roosevelt à Clinton; tem-se a 
reposição de uma mesma escolha - a defesa dos interesses do grande 
capital; o descompromisso com a solução das grandes misérias nacio
nais; a perpetuação das desigualdades regionais; a perpetuação da 
concentração da renda, riqueza e poder. 

Do lado do pensamento crítico, em que pese suas inconsistências e 
debilidades, há traços meritórios inegáveis. Em primeiro lugar por seus 
compromissos éticos, sua adesão à luta por uma sociedade justa e 
soliidária. Do ponto de vista teórico, a grande marca do pensamento 
econômico crítico é a sua efetiva tentativa de aclimatação das matri zes 
teóricas adventícias. Enquanto o pensamento liberal conservador, por 
definição, não pode e não deve senão copiar o modelo estrangeiro, o 
pensamento crítico está, o tempo todo, cobrado a buscar adaptar as 
teorias às especificidades nacionais. Aqui tan to as idéias marxistas, com 
Caio Prado Jr.; Fernando Novais, Jacob Gorender, en tre outros, quanto o 
pensamento keynes iano e instilucionalista, com Celso Furtado, Ignácio 
Rangei e Maria da Conceição Tavares, entre outros, !oram apropriados e 
aclimalados à real idade nacional. 

4. Épocas do Pensamen~o Econômico Brasileiro 

O pensamento econômico brasi leiro. ou por outro, o pensamento 
econômico no Brasi l, é tão antigo quanto as primeiras crônicas que dão 
conta dos primeiros tempos da colonização. A primeira obra sobre a vida 
econômica da colônia, legível ainda hoj . isto é, qu ainda desperta 
interesse e informa é o livro atribuído ao português Ambrósio Fernandes 
Brandão, de 1618, Diálogos sobre as Grandezas do Brasil. 

Uma periodlzação possível da trajetória do pensamento conómico 
no Brasil é a seguinte: 

A) Pensamento Econômico no período colonial - Nesta época 
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destacam-se três au tores: o jesu!ta italiano Antonil e s u livro Cultura e 
opulência do Brasil por suas drogas e minas, de 1711:. o bispo Azeredo 
Coutinho, brasileiro, de Campos. e seus trabalhos escntos entre 1794 e 
1804: e o Visconde de Cairu, José da Silva,J...isboa, principalmen te com 
seus trabalhos, Princípios da Economia Política, de 1804, e Estudos 
do Bem Comum e Economia Política , de 181 9-1820. 

B) O Pensamento Econômico nas Escolas de Direito e Engenha
ria - O Século XIX 

Os estudos sislemãticos de economia no Brasil foram introduzidos 
com o surgimento das Faculdades de Direito de Olinda e São Pau lo, em 
1827. Mais tarde, há uma segunda matriz de estudos económicos, com 
a criação, em 1863, da Escola Central do Rio de janeiro, mais tarde 
chamada de Escola Politécnica. Enlre os nomes dos pioneiros destes 
estudos sistemáticos de economia destaque-se em Pernambuco: Pedro 
Autran da Mata e Albuquerque (1805-1881); Lourenço Trigo de Loureiro 
( 1793-1870); Aprigio Justiniano da Silva Guimarães (1832-1880); Sofrónio 
Eutiquiano da Paz Portela (1852-1935); José Joaquim Tavares Belford 
(1840-1887); em São Paulo: Carlos Carneiro de Campos (1805-1878); 
João da Si lva Carrão ( 181 0-1888 ); Joaquim José Vieira de Carvalho; José 
Luis de Almeida Nogueira, José Joaquim Cardoso de Melo Neto. No Rio 
de Janeiro, na Escola Politécnica, destaque-se os pioneiros José Maria 
da Si lva Paranhos, o Visconde do Rio Branco (1819-1880); Luiz Rafael 
Vieira Souto, (1849-1922); Aarão Leal de Carva lho Reis ( 1853-1936); 
Tobias Lacerda de Martins Moscoso (1879-1928) e Jorge Felipe Katuri. 
(Sobre os primórdios do pensamento econômico no Brasi l ver o l i~ro_de 
L. Nogueira de Paula, Síntese da Evolução do Pensamento Econom1co 
no Brasil , 1942). 

C) A Emergência d~ História Econômica ( 1922-1959) 
A história econômica tem lugar destacado na evolução do pensamen

to económico brasileiro, na medida em que surgem diversos trabalhos. a 
partír de 1922, que buscam s!ntese da trajetória econômica brasi lei ra 
desde o período coloniaL O primeiro trabalho que busca esta visão global 
de nossa vida económica é o Histórico da Formação Econômica do 
Brasil , 1922, de Vitor Viana. De 1923 é o livro de Lemos Brito, Pontos de 
Partida para a Histórta Econômica do Brasil ; de 1937, o clássi.co, 
História Econômica do Brasil de Roberto Simonsen. Em 1942, Caio 
Prado Jr., publica Formação do Brasil Contemporâneo, que junlamente 
com Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, publ icado em 
1959, são os dois marcos centrais, inspiradores e germinadores, do 
melhor da historiografia econômica brasileira (ver sobre isto o livro de 
Francisco lg lésias . Introdução à Historiografia Econômica , de 1959), 

O} Liberalismo ou Intervenção? (1945-64) 
Esta época, é marcada pela disputa entre liberais. velhos liberais, 
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como Eugênio Gudin, Octavio Gouvêa de Bu lhões e Roberto Campos, e 
o pensamento cepalino, de inspi ração keynesiano-institucionalista, que 
no Bras il tem seu maior expoente em Gelso Furtado . É época em que 
questões como a industrialização. o desenvolvimento, o planejamento, o 
papel económico do Estado, a inflação, o papel e lugar do capi tal 
estrangeiro, a estrutura agrária e agrícola, os desequilíbrios regionais, 
ocupam e mobil izam o principal do pensamento económico no Brasil. 

E) A vitória dos "neoconservadores" e os "jovens conservado
res" (1964-i995) 

Os nomes "velhos conse~vadores", "neo conservadores" e "jovens 
conservadores" são uti lizados por Habermas numa tipologia que discu
tiremos em outro momento deste texto. Aqui eles refletem a imposição 
conservadora do pensamento económico brasileiro de Joaqufm Murtinho 
aos adeptos do consenso de Washington que dominam hoje a polí tica 
econômica brasileira e o ma in slream acadêmico. 

Neste trabalho, a partir daqui, buscar-se-á d iscutir as caracterfslicas 
centrais do pensamento econOmico bras ileiro marcado hoje p la tentativa 
de imposição do ditado neoliberal, que em sua arrogância e pretensa 
cientificidade não admite contestações ou resistências. 

5. Os "velhos conservadores", os "neoconservadores" e os 
"jovens conservadores" 

A tipologia de Habermas designa as d iversas maneir<;~s, como, neste 
século, certos segmentos do pensamento filosófico deixaram-se arrastar 
pe lo pseudo fracasso abso luto da modernidade no sentido das frustra
çOes de suas promessas quanlo à hegemonia do "mundo da vida" sobre 
o ''sistema". Estas desilusõ s quanto as vi rtua lidades emanc ipatórias da 
modernidade teriam dado origem a trê grand s correntes: "el antimo
dernismo de los jóvenes conservadores , de la premodern.idad de los 
viejos conservadores y la postmodernid·ad de lo neoconservadores ." 
(HABERMAS, 1988, p. 10.). 

Na tipologia que se vai construir, a categoria central, a partir da qual 
vão consti tui r-se, como oposição, as perspectivas conservadoras . será o 
projeto de uma economia nacional, democrático-popular, capaz de inte
grar o conjunto da população aos frutos do progresso tecnológico. 

Será como oposição - contestação a este programa, que o pensa
mento econômico brasileiro estruturar-se-á desde Joaquim Murtinho e 
sua denúncia da industrialização como excrecência artificial. Joaquim 
Murtinho é o mais xpllc ito defensor de um Brasi l deten or de vocação 
agrária absoluta eternamente condenado à uma posição subalterna na 
divisão internac ional do trabalho. Também no campo dos velhos conser
vadores está ugênio Gudin, que, apesar da defesa da proteção da 
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indústria nascente, al iás, tese do insuspeito liberal John Stuart Mi ll, acaba 
por repetir Murtinho na medida em que não admite qualquer intervenção 
polltica no processo económico , que deve seguir estritamente as regras 
da racionalidade micro-econômica de curto prazo, o que signi fica inter
ditar qualqu r processo de constitu ição e endogeinização de progresso 
técnico e modern ização produtiva e g rencial nacionais. 

Estas perspectivas dominaram o principal do pensamento econômi
co brasi leiro durante a República Velha. A partir dos anos 30, com a crise 
generalizada do Capitalismo central e com o papel crescentemente 
relevante que o Estado passa a ter, há modificação no perfi l do conser
vadorismo econômico brasileiro. Trata-se, fundamentalmente, de uma 
tendência à relativiza r o dogmatismo dos velhos conservadores. Econo
mistas como Octávio Gouvêa de Bulhões, Roberto Campos, Antonio 
Delfim Neto e Mário Henrique Simonsen, têm, em comum, um certo 
pragmatismo eclélico, que lhes permite combinar os principias gerais do 
velho liberalismo à doses variáveis d in tervenção estatal e heterodoxia 
em matéria de politica econômica . Neste sen lido são neoconservado
res. Veja-se, inicialmente, Bu lhões. Dizem Nogueira e Peláez - "com 
base nessas conclusões, Bulhões propôs uma solução mista para os 
problemas econômicos brasi leiros: fortalec r a iniciativa privada, ao 
mesmo tempo que se reforçavam os controles e iniciativas governamen
tais em casos específicos"( 1972, p . 32). 

Também eclética é a perspec liva de Roberto Campos. Diz ele - "Na 
controvérsia entre monetaristas e estrutura listas, simbolizados respecti
vamente pelo FMI e pela C PAL, eu me coloco exatamente no meio, 
tomando uma posição clética". (Nogueira e Peláez, 1972, p. 34). 

Referi ndo-se à Roberto Campos, Eugênio Gudin, em 1961, elogia a 
sua evo lução teórico-po lftica e sua au tocrí tica dos pecados juvenis - "É 
ele mesmo quem o diz no rec nte ar tigo de ''Correio da Manhã", que a 
"esta altura andava encharcado na literatura marxista", e mais tarde, 
reconhecendo honestamente a "mea culpa", que "muito tinha contribuído 
para popularizar entre nós a idéia do planejamento global, da inflação 
desenvolvimentista e do intervencionismo estatal. Hoje entendendo que, 
na circunstância brasileira, basta-nos planejar alguns setores estratégi
cos, deixando o resto à iniciativa privada" (Gudin, i96í, p. 146-147). 

Hoje. a posição de Roberto Campos evoluiu à um ta'! ponto que não 
é mais tão fácil d istingui-lo dos velhos conservadores, de Murtinho e 
Gudin . 

Delf im Neto e Mári Henrique Simonsen seguem-se na "corrente 
neoconservadora". Ambos servi ram aos governos da ditadura militar 
adotando posiçoes heterodoxas em re lação ao "núcleo duro" do pensa
mento liberal conservador. Seja no tocante à po lltica anti-inflacionária 
Delfim Neto e Simonsen praticaram "políticas gradualistas", contra a tese 
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ortodoxa do "tratamento de choque", e Delfim Neto, em 1979, chegou à 
suprema heresia da pré-tixação do câmbio e da correção monetária, 
antecipando-se aos experimentos heterodoxos. Também importante é 
participação deles, sobretudo de Mário Henrique Simonsen, em governos 
e propostas fortemen te in1 rvencionistas e estatistas como o de Geisel e 
o 11 PND. 

Finalmente , os "jovens conservadores", estão representados pelos 
gestores da atual polftica econômica, todos oriundos da academia onde 
fizeram figura como defensores da teoria heterodoxa de combate à 
inflação-o inercia lismo. Aqui há, como nos "velhos conservadores", um 
apego absoluto à ortodoxia doutrinária. Se no caso dos "velhos conser
vadores" a tese básica era o "livre-câmbio/padrão ouro" , a tese que 
informa a prática dos "jovens conservadores" é a "g lobalização/abertura 
comercial/desregulamentação/âncora cambial/privatização" cujas con
seqüências prá ticas são as m smas que as do receituário dos "velhos 
conservadores" - a interdição da construção de uma economia nacional 
autônoma, a manutenção das desigualdades regionais, da miséria, da 
fome e do analfabetismo , a perpetuação do ca ráter periféri co e depen
dente de nossa economia. 

6. O velho e o novo no Pensamento Econômico Brasi leiro 

Marx, no texto c itado em outro momento aqui, chama a atenção para 
a tragédia do desenvolvimento histórico alemão que é o ter rompido com 
as "situações do slado Moderno" sem ter ao menos experimentado sua 
conseqüência, isto é, ter rompido com o "Estado moderno" apenas no 
plano das idéias, sem ter vivido seus efeitos práticos . Este lema está. posto 
para nós hoje. No Brasil há todo um esforço concenlrado e ficaz, até 
aqui, em desmontar o Estado, republicano c int rvencionista, sem que 
ele tenha produzido o melhor de suas virtualidades - a ampliação dos 
direilos sociais, a publicação do patrimônio estata l, a democratização das 
decisões polfticas. 

No Brasi l, o Estado foi instrumento eficientíssimo, durante 50 anos, na 
modernização e industrialização brasileiras, ao mesmo tempo que san
cionou estruturas perversas de ditribu ição de renda e riqueza. 

O pensamento econômico brasileiro refle tiu privilegiadamente estas 
questões, tensionado. o tempo todo, por perspectivas que chamaram a 
si mesmas ou foram chamadas de meta listas x papel istas; liberais x 
intervencionistaqs; monetaris las x estrutural istas; neolibera·is x estatis
tas ... 

Nest mom nto esta dis uta atinge rase de excepcional atividade. O 
governo, apoiado por uma campanha de mfdia avassaladora, por amplís
simo arco de alianças políticas. por uma ampla hegemonia acadêmica, 
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avança um conjunto de políticas. que, vitoriosas, significarão a submissão 
do Brasil ao principal modelo neoliberal : a desconstrução do Estado 
como instrumento de intervenção econômica. a integração à globalização 
excludente, a interdição denegação de direitos sociais ... 

Trata-se da reposição do tema apontado por Marx para o contexto 
brasileiro. Aqui querem que sejamos contemporâneos da pós-história, 
isto é, da destruicão do Estado de Bem-Estar, da desregulamentação e 
vitória do mercado, sem que tenhamos vivido a sua história: a hegemonia 
do interesse público sobre o interesse privado; a universalização de 
direitos sociais básicos - educação. saúde, habitação, a constituição do 
mercado nacional .. . 

O pensamento econômico brasileiro hegemônico hoje, ''os jovens 
conservadores", gestores da política econômica, formados na academia 
americana, associados aos grandes grupos financeiros, reproduzem no 
discurso e na prática a velha tradição conservadora brasi leira. Que 
diferença há entre os propósitos e conseqüências do programa de 
Joaquim Murlinho e o Plano Real? O programa de Murtinho também 
previa a restrição do meio c irculante e a apreciação cambial. Um insus
peito Gustavo Franco disse a propósito do programa de Murtinho o que 
não pode deixar de ser dito sobre o Plano Real - " Além disso observa-se 
uma revitalização das entradas de capital a partir da adoção de programa 
conservador que revela a inf luência da percepção dos mercados finan
ceiros internacionais sobre o curso da política econômica do país"(FRAN
CO, 1989, p . 28) . 

A obsessão de Murtinho contra as "indústrias artificiais", a busca 
intransigente da apreciação cambial, a austeridade monetária estão hoje 
inteiramente consagrados na polftica do Real. 

Os "jovens conservadores" no Brasil , que tamb · m reclamaram-se 
social democratas, são a repos ição contemporânea da ilimitada e velha 
prática das c lasses dominantes brasi leiras d buscarem interditar as 
reformas democrático-populares. 
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RESUMO Os autores se propõem a considerar algumas questões sobre 

0 momento de realização de uma entrevista de história de vida. a partir 
de suas experiências no projeto de História Oral da FAFICH/UFMG, tendo 
como centro de suas pesquisas o movimento polltlco da esquerda cató
lica e de dirigentes sindica is no fim dos anos 50 e na década de 60. O 
estudo passa por questões referentes ao processo de me~ória e chega 
ao instante da entrevista. com uma análise do ver, do ouVIr e do falar, os 
sentidos mais envolvidos neste processo. Tomando por base entrevistas 
individuais os autores consideram que há algo semelhante entre elas e 
um procedimento "psicoterapêutico". mas apontam tamb~m .s~as dife
renças fundamentais. Preocupados com a relação entre o 1nd1v1dual e o 
coletivo. eles ressaltam que a experiência com a história oral de vida levou 
à percepção do sentido das entrevistas - que vai além do recolhimen~o 
de tontes para análise histórica - como um momento fundante , que c na 
algo novo. um acontecimento que também faz história. 

ABSTRACT Les auteurs se proposent à commenter quelques questions 
au sujel du moment de réalisation de l'entrevue d'histoire de vie. à part ir 
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